
  
  
  
  
  
  
  
  


 

  
  

 
 

 
  
  

 
 

 
 



 
 

٢ 

 
 :بسم اهللا والصالة والسالم  عىل رسول اهللا، وبعد

  فيــه شــتات كــالم العالمــةُ مجعــت،ألحكــام التوســلاجلــامع  كتــاب افهــذ
ُاخلــاص هبــذا املوضــوع مــن مجيــع مــا وقفــت  حممــد نــارص الــدين األلبــاين

عليـــه مـــن تراثـــه املطبـــوع واملـــسموع، مـــع ترتيـــب مـــسائله وتبويبهـــا ليـــسهل 
 .عىل القارئ الكريم تناوهلا والوصول ملا يريده منها

َّ وقـد ضــممت هــذا الكتـاب إىل عمــيل املوســوعي الـذي مــن اهللا بــه عــيل  َّ ُ ْ َ َ
ً، لكـــن رأيـــت نـــرشه مفـــردا ليـــسهل  األلبـــاين قـــسم العقيـــدةموســـوعة العالمـــة ُ

تناولــه للبــاحثني وطــالب العلــم املعتنــني هبــذا املوضــوع اخلطــري عــىل وجــه 
 .اخلصوص، واهللا من وراء القصد

 وكتب
 شادي بن حممد بن سامل آل نعامن.د

 يف صنعاء اليمن
 حرسها اهللا من كل سوء ومكروه
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 ]: قال اإلمام[
ًالــدين اضـطرابا كبــريا،  يف مـسألة التوســل، وحكمهـا يف اضـطرب النــاس  ً

ُواختلفــوا فيهــا اختالفــا عظــيام، بــني حم ً م، ومغــال ومتــساهل، وقــد ِّحرـُل ومــِّلــً
: ًدعــــائهم مـــــثال يف اعتــــاد مجهــــور املــــسلمني منــــذ قــــرون طويلــــة أن يقولــــوا

ك أو بجاهــه أو بقــدره عنــدك عــافني واعــف عنــيالل« اللهــم « و"هــم بحــق نبيــ
ــــــت احلــــــرام أن تغفــــــر يل اللهــــــم بجــــــاه األوليــــــاء « و"إين أســــــألك بحــــــق البي

اللهـم بكرامـة رجـال اهللا عنـدك، وبجـاه « أو "والصاحلني، ومثل فالن وفـالن
حــــــــــــرضته، وحتــــــــــــت مــــــــــــدده فــــــــــــرج اهلــــــــــــم عنــــــــــــا وعــــــــــــن  يف مــــــــــــن نحــــــــــــن
ـــك اللهـــم إنـــا قـــد «و"املهمـــومني ـــرضاعة، متوســـلني إلي ـــك أكـــف ال بـــسطنا إلي

 .لخإ "..بصاحب الوسيلة والشفاعة أن تنرص اإلسالم واملسلمني
َّويـــسمون هـــذا توســـال، ويـــدعون أنـــه ســـائغ ومـــرشوع، وأنـــه قـــد ورد فيـــه   ً

بعــض اآليـــات واألحاديـــث التـــي تقـــره وتــرشعه، بـــل تـــأمر بـــه وحتـــض عليـــه، 
 إىل اهللا تعـــــاىل بـــــبعض إباحـــــة هـــــذا حتـــــى أجـــــاز التوســـــل يف وبعـــــضهم غـــــال

خملوقاته التي مل تبلغ مـن املكانـة مـا يؤهلهـا لرفعـة الـشأن، كقبـور األوليـاء، 
ــــشجر القريبــــة  ــــرتاب واحلجــــارة وال واحلديــــد املبنــــي عــــىل أرضحــــتهم، وال
منهــا، زاعمــني أن مــا جــاور العظـــيم فهــو عظــيم، وأن إكــرام اهللا لــساكن القـــرب 



 
 

٤ 
ون وســيلة إىل اهللا، بـــل قـــد أجـــاز يتعــدى إىل القـــرب نفـــسه حتــى، يـــصح أن يكـــ

  !بعض املتأخرين االستغاثة بغري اهللا
  )١٠-٩ص"(التوسل" 
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 ]: قال اإلمام[

أحب أن ألفت النظر إىل سبب هام من أسباب سـوء فهـم كثـري مـن النـاس 
ملعنـى التوسـل، وتوسـعهم فيـه، وإدخـاهلم فيــه مـا لـيس منـه، وذلـك هـو عــدم 

همهـــم ملعنــــاه اللغـــوي، وعــــدم معـــرفتهم بداللتــــه األصـــلية، ذلــــك أن لفظــــة ف
القــرآن والــسنة وكــالم العــرب مــن  يف لفظــة عربيــة أصــيلة، وردت) التوســل(

التقـرب إىل املطلـوب، والتوصـل إليـه برغبـة، قـال : شعر ونثر، وقد عنـى هبـا
اســـطة، القربـــة والو: الراغـــب، والوســـيلة: الواســـل(: "النهايـــة« يف ابــن األثـــري

وقـــال الفـــريوز ) ومـــا يتوصـــل بـــه إىل الـــيشء ويتقـــرب بـــه، ومجعهـــا وســـائل
ًعمــل عمــال تقــرب بــه : ًوســل إىل اهللا تعــاىل توســيال(: "القــاموس« يف أبــادي

الرغبـــة : الوســـيلة(: "معجـــم املقـــاييس« يف  وقـــال ابـــن فـــارس)إليـــه كتوســـل
  وهـوالراغـب إىل اهللا عـز وجـل،: وسـل إذا رغـب، والواسـل: والطلب، يقال

 : قول لبيديف 
ُأرى الناس ال يدرون ما قدر أمرهم  ).ُ بىل، كل ذي دين إىل اهللا واسل ْ

التوصــــــل إىل : الوســــــيلة(: "املفــــــردات« يف وقــــــال الراغــــــب األصــــــفاين
الــــيشء برغبــــة، وهــــي أخــــص مــــن الوصــــيلة، لتــــضمنها ملعنــــى الرغبــــة، قــــال 

مراعــاة :  تعــاىل، وحقيقــة الوســيلة إىل اهللا﴾﴿: تعــاىل



 
 

٦ 
: سـبيله بالعمـل والعبـادة، وحتـري مكـارم الـرشيعة، وهـي كالقربـة، والواســل

 ).الراغب إىل اهللا تعاىل
 : ًوقد نقل العالمة ابن جرير هذا املعنى أيضا وأنشد عليه قول الشاعر

 وعاد التصايف بيننا والوسائل إذا غفل الواشون عدنا لوصلنا
 املنزلـــــة عنـــــد امللـــــك، والدرجـــــة هـــــذا وهنـــــاك معنـــــى آخـــــر للوســـــيلة هـــــو

ك هــو  يف احلــديث تــسمية أعــىل منزلــة يف والقربــة، كــام ورد اجلنــة هبــا، وذلــ
إذا ســمعتم املــؤذن فقولــوا مثــل مــا يقــول، ثــم صــلوا عــيل، فإنــه «: صقولــه 

الوســيلة،  ًمــن صــىل عــيل صــالة صــىل اهللا عليــه هبــا عــرشا، ثــم ســلوا اهللا يل
 لعبـــد مـــن عبـــاد اهللا، وأرجـــو أن أكـــون أنـــا اجلنـــة ال تنبغـــي إال يف فإهنـــا منزلـــة

 ."هو، فمن سأل يل الوسيلة حلت له الشفاعة
ن هــــذين املعنيــــني األخــــريين للوســــيلة وثيقــــا الــــصلة بمعناهــــا إوواضــــح 

 .بحثنا هذا يف األصيل، ولكنهام غري مرادين
 : معنى الوسيلة يف القرآن

لغـة، ومل خيـالف ال يف إن مـا قدمتـه مـن بيـان معنـى التوسـل هـو املعـروف
فيــه أحــد، وبــه فــرس الــسلف الــصالح وأئمــة التفــسري اآليتــني الكــريمتني اللتــني 

﴿: ، ومها قولـه تعـاىل)الوسيلة(وردت فيهام لفظة 
﴾) وقولـه )٣٥: املائـدة ،

                                                
 يراجــــع "إرواء الغليــــل"كتــــايب  يف رجرواه مــــسلم وأصــــحاب الــــسنن وغــــريهم، وهــــو خمــــ (١)

 ].منه.[طبع املكتب اإلسالمي)٢٤٢(



 
 

٧ 
﴿: سـبحانه

﴾)٥٧: اإلسراء(. 
 فأمــا اآليــة األوىل، فقــد قــال إمــام املفــرسين احلــافظ ابــن جريــر رمحــه اهللا

َّيــا أهيــا الــذين صــدقوا اهللا ورســوله فــيام أخــربهم، ووعــد مـــن (: تفــسريهايف 
أجيبـــوا اهللا فـــيام أمـــركم، : يقـــول ﴾اتقـــوا اهللا﴿.عقـــابالثـــواب، وأوعـــد مـــن ال
واطلبــــوا : يقــــول: ﴾وابتغــــوا إليــــه الوســــيلة﴿.ذلــــك يف وهنــــاكم بالطاعــــة لــــه

 ).القربة إليه بالعمل بام يرضيه
ـــــن عبـــــاس ريض اهللا عـــــنهام أن ـــــن كثـــــري عـــــن اب ـــــى : ونقـــــل احلـــــافظ اب معن
سن وعبـد الوسيلة فيها القربة، ونقـل مثـل ذلـك عـن جماهـد وأيب وائـل واحلـ

أي (: وابـن زيـد وغـري واحـد، ونقـل عـن قتـادة قولـه فيهـا اهللا بن كثري والـسدي
وهـذا الـذي قالـه (: ثـم قـال ابـن كثـري) تقربوا إليـه بطاعتـه، والعمـل بـام يرضـيه

والوســيلة هـي التــي يتوصــل هبــا ..هـؤالء األئمــة ال خــالف بـني املفــرسين فيــه
 .)إىل حتصيل املقصود

فقد بـني الـصحايب اجلليـل عبـد اهللا بـن مـسعود ريض اهللا وأما اآلية الثانية 
نفـــر مـــن العـــرب  يف نزلـــت(: عنـــه مناســـبة نزوهلـــا التـــي توضـــح معناهـــا فقـــال

ًكـــــانوا يعبـــــدون نفـــــرا مـــــن اجلـــــن، فأســـــلم اجلنيـــــون، واإلنـــــس الـــــذين كـــــانوا 
 .)يعبدوهنم ال يشعرون

                                                
 ].منه.[)٥٣-٢/٥٢ ("تفسري ابن كثري" (١)
: ويف روايـــــة لـــــه)  فـــــتح٣٢١-٨/٣٢٠(والبخـــــاري بنحــــوه )  نـــــووي٨/٢٤٥(رواه مــــسلم  (٢)

 ].منه.[)فأسلم اجلن، ومتسك هؤالء بدينهم(



 
 

٨ 
نوا أي اســــتمر اإلنــــس الــــذين كــــا(: قــــال احلــــافظ ابــــن حجــــر رمحــــه اهللا

ـــــذلك، لكـــــوهنم  ـــــادة اجلـــــن، واجلـــــن ال يرضـــــون ب يعبـــــدون اجلـــــن عـــــىل عب
 أســلموا، وهــم الــذين صــاروا يبتغــون إىل رهبــم الوســيلة، وهــذا هــو املعتمــد

 ).تفسري اآليةيف 
أن املــراد بالوســيلة مــا يتقــرب بــه إىل اهللا تعــاىل،  يف وهــي رصحيــة: قلــت

هللا تعـــــاىل مـــــن أي يطلبـــــون مـــــا يتقربـــــون بـــــه إىل ا ﴾يبتغـــــون﴿: ولـــــذلك قـــــال
األعـــامل الـــصاحلة، وهـــي كـــذلك تـــشري إىل هـــذه الظـــاهرة الغريبـــة املخالفـــة 
لكـــل تفكـــري ســـليم، ظـــاهره أن يتوجـــه بعـــض النـــاس بعبـــادهتم ودعـــائهم إىل 
بعــض عبــاد اهللا، خيــافوهنم ويرجــوهنم، مــع أن هــؤالء العبــاد املعبــودين قــد 

التقــرب إليــه  يف ونأعلنــوا إســالمهم، وأقــروا هللا بعبــوديتهم، وأخــذوا يتــسابق
رمحتــه،  يف ســبحانه، بــاألعامل الــصاحلة التــي حيبهــا ويرضــاها، ويطمعــون

ـــــه، فهـــــو ســـــبحانه يـــــسفه َوخيـــــافون مـــــن عقاب ـــــة أحـــــالم أولئـــــك  يف ُ هـــــذه اآلي
اجلـاهلني الــذين عبــدوا اجلـن، واســتمروا عــىل عبـادهتم مــع أهنــم خملوقــون 

ًنفعـــا وال رضا، عابــدون لــه ســـبحانه، وضــعفاء مــثلهم، ال يملكـــون ألنفــسهم  ً
وينكــر اهللا علــيهم عــدم تــوجيههم بالعبــادة إليــه وحــده، تبــارك وتعــاىل، وهــو 
الــــذي يملـــــك وحـــــده الـــــرض والنفـــــع، وبيــــده وحـــــده مقـــــادير كـــــل يشء وهـــــو 

 .املهيمن عىل كل يشء
 : األعامل الصاحلة وحدها هي الوسائل املقربة إىل اهللا 

                                                
 ].منه.[)١٣-١٠/١٢ ("فتح الباري" (٣)
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ــــــاآليتني ومــــــن الغريــــــب أن بعــــــض مــــــدعي العلــــــم اعتــــــادوا االســــــت  دالل ب

الـسابقتني عــىل مـا يلهــج بـه كثــري مـنهم مــن التوسـل بــذوات األنبيـاء أو حقهــم 
 ال يــصح محــل اآليتــني عليــه، ئأو حــرمتهم أو جــاههم، وهــو اســتدالل خــاط

ًألنــه مل يثبــت رشعــا أن هــذا التوســل مــرشوع مرغــوب فيــه، ولــذلك مل يــذكر 
لتوســل املــذكور، هــذا االســتدالل أحــد مــن الــسلف الــصالح، وال اســتحبوا ا

بـل الـذي فهمـوه مـنهام أن اهللا تبـارك وتعــاىل يأمرنـا بـالتقرب إليـه بكـل رغبــة، 
 .بكل سبيل والتقدم إليه بك قربة، والتوصل إىل رضاه

نــصوص أخــرى كثــرية أن علينــا إذا أردنــا  يف ولكــن اهللا ســبحانه قــد علمنــا 
رضـاها، وهـو مل التقرب إليه أن نتقدم إليه بـاإلعامل الـصاحلة التـي حيبهـا وي

ـــرتك حتديـــدها إىل عقولنـــا وأذواقنـــا، ألهنـــا  يكـــل تلـــك األعـــامل إلينـــا، ومل ي
حينـــذاك ســـتختلف وتتبـــاين، وستـــضطرب وتتخاصـــم، بـــل أمرنـــا ســـبحانه أن 

ك، ونتبــع إرشــاده وتعليمــه فيــه يف نرجــع إليــه  ألنــه ال يعلــم مــا يــريض اهللا ؛ذلــ
ا حتـى نعـرف الوســائل عـز وجـل إال اهللا وحـده، فلهــذا كـان مـن الواجـب علينــ

كــــل مــــسألة إىل مــــا رشعــــه اهللا ســــبحانه، وبينــــه  يف املقربــــة إىل اهللا أن نرجــــع
 ص ويعنــــي ذلــــك أن نرجــــع إىل كتــــاب اهللا وســــنة رســــوله ،صرســــول اهللا 

وهــذا هــو الــذي وصــانا بــه رســولنا حممــد صــلوات اهللا عليــه وســالمه حيـــث 
ـــضلوا مـــا متـــسكتم هبـــام«: قـــال ب اهللا وســـنة كتـــا: تركـــت فـــيكم أمـــرين لـــن ت

 ."رسوله
                                                

وله شاهد مـن حـديث .اه مالك مرسال، واحلاكم من حديث ابن عباس، وإسناده حسنرو (١)
 ].منه.[)١٧٦١ ("سلسلة األحاديث الصحيحة" يف جابر خرجته
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 : ًمتى يكون العمل صاحلا

ًوقــــد تبــــني مــــن الكتــــاب والــــسنة أن العمــــل حتــــى يكــــون صــــاحلا مقبــــوال   ً
يقــــرب إىل اهللا ســــبحانه، فــــال بــــد مــــن أن يتــــوفر فيــــه أمــــران هامــــان عظــــيامن، 

أن : أن يكــــون صــــاحبه قــــد قــــصد بــــه وجــــه اهللا عــــز وجــــل، وثــــانيهام: أوهلــــام
 يف كتابــــه، أو بينــــه رســــوله يف اهللا تبــــارك وتعــــاىلًيكــــون موافقــــا ملــــا رشعــــه 

ًســــنته، فــــإذا اختــــل واحــــد مــــن هــــذين الــــرشطني مل يكــــن العمــــل صــــاحلا وال 
 ً.مقبوال

﴿: ويدل عىل هـذا قولـه تبـارك وتعـاىل 
﴾) فقـد أمـر سـبحانه أن ) ١١٠: الكهـف

ًلعمل صاحلا، أي موافقـا للـسنة، ثـم أمـر أن خيلـص بـه صـاحبه هللا، ال يكون ا ً
 .يبتغي به سواه

وهـذان ركنـا العمـل املتقبـل، ال بـد (: "تفـسريه« يف قال احلافظ ابـن كثـري 
ًأن يكــون خالــصا هللا، صــوابا عــىل رشيعــة رســول اهللا   وروي مثــل هــذا )صً

 .عن القايض عياض رمحه اهللا وغريه
  )١٦-١١"(التوسل"
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 ]: قال اإلمام[
إذا عرفنـــا أن الوســـيلة هـــي الـــسبب املوصـــل إىل املطلـــوب برغبـــة فـــاعلم 

 .أهنا تنقسم إىل قسمني، وسيلة كونية، ووسيلة رشعية
فأمــــا الوســـــيلة الكونيـــــة فهــــي كـــــل ســـــبب طبيعــــي يوصـــــل إىل املقـــــصود  

لقــــه اهللا هبــــا، ويــــؤدي إىل املطلــــوب بفطرتــــه التــــي فطــــره اهللا بخلقتــــه التــــي خ
ـــق  ومـــن أمثلتهـــا ،عليهـــا، وهـــي مـــشرتكة بـــني املـــؤمن والكـــافر مـــن غـــري تفري

ّاملــــاء فهــــو وســــيلة إىل ري اإلنــــسان، والطعــــام وســــيلة إىل شــــبعه، واللبــــاس 
وســيلة إىل محايتــه مــن احلــر والقــر، والــسيارة وســيلة إىل انتقالــه مــن مكــان 

 .ن، وهكذاإىل مكا
وأما الوسيلة الرشعية فهي كل سبب يوصـل إىل املقـصود عـن طريـق مـا  

كتابـــه وســـنة نبيـــه، وهـــي خاصـــة بـــاملؤمن املتبـــع  يف رشعـــه اهللا تعـــاىل، وبينـــه
 .أمر اهللا ورسوله

ومن أمثلتهـا النطـق بالـشهادتني بـإخالص وفهـم وسـيلة إىل دخـول اجلنـة  
ـــــار، وإتبـــــاع الـــــس يف والنجـــــاة مـــــن اخللـــــود يئة احلـــــسنة وســـــيلة إىل حمـــــو الن
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 ،صالسيئة، وقول الدعاء املـأثور بعـد األذان وسـيلة إىل نيـل شـفاعة النبـي 

 .وصلة األرحام وسيلة لطول العمر وسعة الرزق، وهكذا
فهــــذه األمــــور وأمثاهلـــــا إنــــام عرفنـــــا أهنــــا وســــائل حتقـــــق تلــــك الغايـــــات  

ربــــة أو واملقاصــــد عــــن طريــــق الــــرشع وحــــده، ال عــــن طريــــق العلــــم أو التج
احلـواس، فـنحن مل نعلـم أن صـلة الـرحم تطيـل العمـر وتوسـع الـرزق إال مــن 

َمـن أحـب أن يبـسط لـه«: قوله صـلوات اهللا وسـالمه عليـه ْ َرزقـه، وأن ينْـسأ  يف ُ ُ
ْأثره فليصل رمحه  يف له ْ َِ َ". 

 .وهكذا األمثلة األخرى 
مــون ًفهــم هــذه الوســائل بنوعيهــا خطــأ كبــريا، وهي يف  الكثــريونئوخيطــ 

ًومها شنيعا، فقد يظنون سببا كونيا مـا يوصـل إىل غايـة معينـة، ويكـون األمـر  ً ً ً
ــؤدي إىل مقــصد رشعــي  ًبخــالف مــا يظنــون، وقــد يعتقــدون ســببا رشعيــا مــا ي ً

 .معني، ويكون احلق بخالف ما يعتقدون
ًفمــن أمثلــة الوســائل الباطلــة رشعــا وكونــا   يف آن واحــد، مــا يــراه املــار يف ً

حيــــان، إذ جيــــد بعــــض النــــاس قــــد كثــــري مــــن األ يف دمــــشقيف  شــــارع النــــرص
وضـــعوا أمـــامهم مناضـــد صـــغرية، وعليهـــا حيـــوان صـــغري يـــشبه الفـــأر الكبـــري، 
وقــــد وضــــع بجانبــــه بطاقــــات مــــضمومة كتــــب فيهــــا عبــــارات فيهــــا توقعــــات 
حلظــوظ النــاس، كتبهــا صــاحب احليــوان، أو أمالهــا عليــه بعــض النــاس كــام 

 احلمـــــيامن فيقـــــول أحـــــدهم ن الـــــصديقاشـــــاء هلـــــم جهلهـــــم وهـــــواهم، فيمـــــر

                                                
 ].منه.[)١٤٨٦ ("صحيح أيب داود"كتايب  يف رواه الشيخان وغريمها ن وهو خمرج (١)
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ــضعة قــروش، فيــدفع : لألخــر تعــال لنــرى حظنــا ونــصيبنا، فيــدفعان للرجــل ب

احلـــــوين لـــــسحب بطاقـــــة مـــــا، ويعطيهـــــا أحـــــدمها فيقرؤهـــــا، ويطـــــالع حظـــــه 
  !املزعوم فيها

ًتـــرى مـــا مبلـــغ عقـــل هـــذا اإلنـــسان الـــذي يتخـــذ احليـــوان دلـــيال ليعلمـــه مـــا 
ّجهله، وليطلعه عىل ما غيب ع  ؟نه من قدرهُ

ًإنه إن كان يعتقد فعال أن هـذا احليـوان يعلـم الغيـب فـال شـك أن احليـوان 
ــث وســخف وإضــاعة وقــت  ك ففعلــه هــذا عب خــري منــه، وإن كــان ال يعتقــد ذلــ

ــزه عنــه العقــالء ــضليل وأكــل .ومــال يتن كــام أن تعــاطي هــذا العمــل تــدجيل وت
 .ألموال الناس بالباطل

ك أن جلــوء النــاس إىل هــذا احل يــوان ملعرفــة الغيــب وســيلة كونيــة وال شــ
ـــزعمهم، ولكنهـــا باطلـــة تدحـــضها التجربـــة، وهيـــدمها النظـــر الـــسليم، فهـــي  ب
وســيلة خرافيــة أدى إليهــا اجلهــل والــدجل، وهــي مــن الناحيــة الــرشعية باطلــة 

ك خمالفتهــا لقولــه  يف ًأيــضا ختــالف الكتــاب والــسنة واإلمجــاع، ويكفــي ذلــ
﴿: الثناء عىل نفسه يف سبحانه

﴾)٢٧-٢٦:اجلن(. 
ًومن األسباب الكونية املوهومـة ظـن بعـضهم انـه إذا سـافر أو تـزوج مـثال 

 زواجـــه، واعتقـــادهم أنـــه مـــن رشع يف ســـفره وخـــاب يف يـــوم األربعـــاء أخفـــق
 !مل يتم عمله ومل ينجح فيه عمل هام فرأى أعمى أو ذو عاهةيف 

ً هـــذه األســـباب أيـــضا ظـــن كثـــري مـــن العـــرب واملـــسلمني اليـــوم أهنـــم ومـــن
بعــددهم الكبــري فقــط ينتــرصون عــىل أعــدائهم مــن الــصهاينة واملــستعمرين، 



 
 

١٤ 
البحــر، وقــد أثبتــت  يف وأهنــم عــىل وضــعهم الــذي هــم عليــه ســريمون اليهــود

التجــارب خطــأ هــذه الظنــون وبطالهنــا، وأن األمــر أعمــق مــن أن يعــالج هبــذه 
 .السطحيةالطريقة 

ًومـــن األســـباب الـــرشعية املوهومـــة اختـــاذ بعـــض النـــاس أســـبابا يظنوهنـــا 
ـــــه احلقيقـــــة، وجتلـــــب هلـــــم  يف تقـــــرهبم إىل اهللا ســـــبحانه، وهـــــي تبعـــــدهم من

الـــــسخط والغـــــضب، بـــــل واللعنـــــة والعـــــذاب، فمـــــن ذلـــــك اســـــتغاثة بعـــــضهم 
بــاملوتى املقبــورين مــن األوليــاء والــصاحلني، ليقــضوا هلــم حــوائجهم التــي 

ستطيع قضاءها إال اهللا سـبحانه وتعـاىل، كطلـبهم مـنهم دفـع الـرض وشـفاء ال ي
 الـــسقم، وجلـــب الـــرزق وإزالـــة العقــــم، والنـــرص عـــىل العـــدو وأمثـــال ذلــــك،

وحجـــارة القبـــور، وهيزوهنـــا أو يلقـــون إليهـــا  فيتمـــسحون بحديـــد األرضحـــة
 ًأوراقا كتبوا فيها طلباهتم ورغـابتهم، فهـذه وسـائل رشعيـة بـزعمهم، ولكنهـا

احلقيقــة باطلــة، وخمالفــة ألســاس اإلســالم األكــرب الــذي هــو العبوديــة هللا يف 
 .تعاىل وحده، وإفراده سبحانه بجميع أنواعها وفروعها

ــــك اعتقــــاد بعــــضهم الــــصدق ــــه إنــــسان مــــا إذا  يف ومــــن ذل خــــرب يتحــــدث ب
 .عطس هو أو أحد احلارضين عند حتدثه بذلك

                                                
وهـو حـديث  " فهـو حـق ًمن حدث حديثا فعطس عنده ": لعل مستند هذا االعتقاد حديث (١)

 "األحاديـــث املوضـــوعة يف الفوائـــد املجموعـــة"كتابـــه  يف باطـــل، وقـــد أورده الـــشوكاين
وهـــذا ومـــا بعـــده أمثلـــة جيـــده لبيـــان خطـــر األحاديـــث الـــضعيفة واملوضـــوعة، .)٢٢٤ص(

نرش العقائـد الباطلـة، والعـادات املـسرتذلة، ممـا يوجـب عـىل كـل مـسلم  يف ئوأثرها السي
تحذير منها، وال يتم ذلك إال باالهتامم بعلوم السنة ودراسـتها، وهـذا ممـا واع معرفتها وال



 
 

١٥ 
قربــائهم يــذكرهم بخـــري إذا ًومنهــا اعتقــادهم بــأن أحــدا مــن أصــحاهبم أو أ

 وكذلك اعتقادهم بـأن بـالء ينـزل علـيهم إذا قـصوا أظـافرهم ،آذاهنم طنت
، ...ً، أو إذا كنـــــسوا بيـــــوهتم لـــــيال...الليـــــل ويف أيـــــام الـــــسبت واألحـــــديف 

 .ومنها اعتقادهم أهنم إذا حسنوا ظنهم بحجر واعتقدوا فيه فإنه ينفهم

                                                                                                                    
 يف ئسلـــسلة األحاديـــث الـــضعيفة واملوضـــوعة وأثرهـــا الـــسي"حـــدا يب إىل وضـــع كتـــايب 

 وقــد صـــدر منــه ثالثــة جملـــدات، يــرس اهللا نــرش املجلـــدات الباقيــة، وهــذا احلـــديث "األمــة
 )ســــالميطبــــع املكتـــب اإل(.)١٣٦(بـــرقم ًجتـــد الكـــالم عليــــه وبيـــان بطالنـــه مفــــصال فيـــه 

 .]منه[
ذكـر : إذا طنـت أذن أحـدكم فليـصل عـيل، وليقـل": أصل هذه العقيدة حديث موضوع هـو (٢)

 .]منه.[)٢٢٤ص ("الفوائد املجوعة" يف وأورده الشوكاين " اهللا بخري من ذكرين
 طـالب املـدارس ًوقد تلقى هذه العقيدة الباطلة بعض املتفقهة فنظمها شعرا يلقن لـبعض (٣)

 : الرشعية، ومنها قوله
  تبدو وفیما یلیھ تذھب البركة    آكلة   السبت مقص األظافر یو

  ].منھ.[الثالثاء فاحذر الھالكة في وعالم فاضل یبدو بتلوھما وإن یكن
اورده  "حجـر لنفعـه اهللا بـه  يف حـسن أحـدكم ظنـه ألـو ": أصل هذه العقيدة الـضالة حـديث (٤)

ونقــل عــن ابــن تيميــة أنــه كــذب، وعــن ) ٢/١٥٢ ("كــشف اخلفــاء" يف احلــافظ العجلــوين
 أنــه ال يــصح، ونقــل عــن ابــن القــيم "املقاصــد"ابــن حجــر أنــه ال أصــل لــه، وعــن صــاحب 

وانظـر كتـايب الـسابق، ) هو من كالم عباد األصنام الذين حيسنون ظـنهم باألحجـار: (قوله
 .]منه[)٤٥٠(رقم 



 
 

١٦ 
 بــل خرافــات وترهــات، وظنــون وأوهــام فهــذه وأمثاهلــا اعتقــادات باطلــة،

مـــــا أنـــــزل اهللا هبـــــا مـــــن ســـــلطان، وقـــــد رأيـــــت أن أصـــــلها أحاديـــــث موضـــــوعة 
 .مكذوبة، لعن اهللا واضعها، وقبح ملفقها

وعــىل هــذا فــإن الوســائل الكونيــة منهــا مــا هــو مبــاح أذن اهللا بــه، ومنهــا مــا 
 هــــو حــــرام هنــــى اهللا عنــــه، وقــــد ذكــــرت فــــيام ســــبق أمثلــــة مــــن هــــذه الوســــائل
ًبنوعيهـــا ممـــا هيـــم النـــاس فيـــه، ويظنونـــه مباحـــا وموصـــال إىل القـــصد مـــع أنـــه  ً َ
بعكـــــس ذلـــــك، وأذكـــــر فـــــيام يـــــيل بعـــــض األمثلـــــة عـــــىل الوســـــائل الكونيـــــة 

 .املرشوعة وغري املرشوعة
فمن الوسائل الكونية املرشوعة للكـسب واحلـصول عـىل الـرزق اختـاذ 

ــــــع والــــــرشاء والتجــــــارة والزراعــــــة واإلجــــــارة، ومــــــن ا لوســــــائل الكونيــــــة البي
املحرمة اإلقراض بالربا وبيع العينـة واالحتكـار والغـش والـرسقة، وامليـرس 

﴿: وبيع اخلمور والتامثيل، ومن أدلة ذلك قوله تعـاىل
﴾)٢٧٥: البقرة(. 

فكل مـن البيـع والربـا سـبب كـوين لكـسب الـرزق، ولكـن اهللا تعـاىل أحـل 
 .األول، وحرم الثاين

 : يف تعرف صحة الوسائل ومرشوعيتهاك
والطريــــق الــــصحيح ملعرفــــة مــــرشوعية الوســــائل الكونيــــة والــــرشعية هــــو 

 يف الرجــــوع إىل الكتــــاب والــــسنة، والتثبــــت ممــــا ورد فــــيهام عنهــــا، والنظــــر
 .دالالت نصوصهام، وليس هناك طريق آخر لذلك البتة



 
 

١٧ 
 ًباحــافهنــاك رشطــان جلــواز اســتعامل ســبب كــوين مــا، األول أن يكــون م

الـــرشع، والثـــاين أن يكـــون قـــد ثبـــت حتقيقـــه للمطلـــوب، أو غلـــب ذلـــك يف 
 .عىل الظن

 .الرشع ليس غري يف وأما الوسيلة الرشعية فال يشرتط فيها إال ثبوهتا
ســـبق وســـيلة مزعومـــة ملعرفـــة الغيـــب هـــو املثـــال األ يف فاختـــاذ احليـــوان 

احيــة الــرشعية مــن الناحيــة الكونيــة باطــل تدحــضه التجربــة والنظــر، ومــن الن
 .كفر وضالل، بني اهللا بطالنه وحذر منه

هـذه األمـور، فيظنـون أنـه بمجـرد ثبـوت النفـع  يف ًوكثريا مـا خيلـط النـاس 
بوســــيلة مــــا تكــــون هــــذه الوســــيلة جــــائزة ومــــرشوعة، فقــــد حيــــدث أن يــــدعو 
ًأحدهم وليا، أو يستغيث بميـت فيتحقـق طلبـه، وينـال رغبتـه، فيـدعي أن هـذا 

املــوتى واألوليــاء عــىل إغاثــة النــاس، وعــىل جــواز دعــائهم دليــل عــىل قــدرة 
ذلـك غـري حـصوله عـىل طلبـه، وقـد قرأنـا مـع  يف واالستغاثة هبم، وما حجتـه

بعــــض الكتــــب الدينيــــة أشــــياء كثــــرية مــــن هــــذا القبيــــل، إذ يقــــول  يف األســــف
شــــدة، واســــتغاث  يف إنــــه وقــــع: ًمــــسطرها، أو ينقــــل عــــن بعــــضهم قولــــه مــــثال

 ًو الــصالح العــالين، ونــاداه باســمه، فحــرض حــاال، أو جــاءهبــالويل الفــالين، أ
 .النوم فأغاثه، وحقق له ما أراديف 
 اسـتدراج مـن - إن صـح وقوعـه-وما درى هذا املـسكني وأمثالـه أن هـذا 

اهللا عـــز وجـــل للمـــرشكني واملبتـــدعني، وفتنـــة منـــه ســـبحانه هلـــم، ومكـــر منـــه 
ًهبـم، جـزاءا وفاقــا عـىل إعراضــهم عـن الكتـاب والــس نة، واتبـاعهم ألهــوائهم ً

 .وشياطينهم



 
 

١٨ 
فهــــذا الـــــذي يقـــــول ذاك الكــــالم جييـــــز االســـــتغاثة بغــــري اهللا تعـــــاىل، هـــــذه  

االســتغاثة التــي هــي الــرشك األكــرب بعينــه، بــسبب حادثــة وقعــت لــه أو لغــريه، 
ويمكـــن أن تكـــون هـــذه احلادثـــة خمتلقـــة مـــن أصـــلها، أو حمرفـــة ومـــضخمة 

ًحيحة، وراوهيــــا صــــادقا فــــيام إلضــــالل بنــــي آدم، كــــام يمكــــن أن تكــــون صــــ
ًحكمـــه عـــىل املنقـــذ واملغيـــث، فظنـــه وليـــا صـــاحلا،  يف أخـــرب، ولكنـــه أخطـــأ ً

وإنـــام هـــو شـــيطان رجـــيم، فعـــل ذلـــك عـــن قـــصد خبيـــث، هـــو تلبـــيس األمـــور 
حبائـل الكفـر والـضالل مـن حيـث يـشعرون أو ال  يف عىل النـاس، وإيقـاعهم

 .يشعرون
اجلاهليــة كــانوا يــأتون إىل   يفوقــد تــضافرت األخبــار عــىل أن املــرشكني 

ًالصنم، وينادونه فيـسمعون صـوتا، فيظنـون أن الـذي يكلمهـم وجييـبهم إنـام 
احلقيقـــة والواقـــع  يف هـــو معبـــودهم الـــذي قـــصدوه مـــن دون اهللا، ولـــيس هـــو

 .العقائد الباطلة يف غري شيطان لعني يريد إضالهلم، وإغراقهم
خبــــــار ليــــــست واملقـــــصود مــــــن ذلــــــك كلــــــه أن تعــــــرف أن التجــــــارب واأل 

الوسـيلة الـصحيحة ملعرفـة مـرشوعية األعـامل الدينيـة، بـل الوسـيلة الوحيــدة 
الكتـــاب والـــسنة ولـــيس  يف املقبولـــة لـــذلك هـــي االحتكـــام للـــرشع املتمثـــل

 .غري
هـذا البـاب االتـصال بعـامل الغيـب  يف وأهم ما خيلـط فيـه كثـري مـن النـاس 

نجمــــــني والــــــسحرة بطريقـــــة مــــــن الطـــــرق، كإتيــــــان الكهــــــان والعـــــرافني، وامل
هــؤالء معرفــة الغيــب، ألهنــم حيــدثوهنم  يف واملــشعوذين، فــرتاهم يعتقــدون

ًعـــن بعـــض األمـــور املغيبـــة عـــنهم، ويكـــون األمـــر وفـــق مـــا حيـــدثون أحيانـــا، 



 
 

١٩ 
ك جــائزا مباحــا، بــدليل وقوعــه كــام خيــربون ًويظنــون ذلــ وهــذا خطــأ جــسيم، .ً

ي إلثبـــات وضـــالل مبـــني، فـــإن جمـــرد حـــصول منفعـــة مـــا بواســـطة مـــا ال يكفـــ
ًمــــرشوعية هــــذه الواســــطة، فبيــــع اخلمــــر مــــثال قــــد يــــؤدي إىل منفعــــة صــــاحبه 
ًوغنــاه وثروتــه، وكــذلك امليــرس واليانــصيب أحيانــا، ولــذلك قــال ربنــا تبــارك 

﴿: وتعـاىل فـيهام
﴾) يف  فهـام حمرمـان، وملعـونومـع ذلـك )٢١٩: البقـرة 
 .احلديث يف اخلمر عرشة كام ثبت

ـــــان الكهـــــان كـــــذلك حـــــرام، ألنـــــه قـــــد ثبـــــت  الـــــدين النهـــــي عنـــــه،  يف فإتي
 ئًمـن أتــى كاهنــا، فـصدقه بــام يقـول فقــد بــر«: صالنبــي والتحـذير منــه، قـال 
 .)١("مما أنزل عىل حممد

  ة أربعــني ًمــن أتــى عرافــا، فــسأله عــن يشء مل تقبــل لــه صــال«: صوقــال  
 .)٢(»ليلة

ـــــأتون : صوقـــــال معاويـــــة بـــــن احلكـــــم الـــــسلمي للنبـــــي  ًإن منـــــا رجـــــاال ي
 .)٣( »....تأهتم فال«: صالكهان؟ فقال 

                                                
 "صـــــــــحيح اجلــــــــــامع الـــــــــصغري وزيادتــــــــــه"ظر ، فــــــــــانيبعــــــــــض مـــــــــصنافت يف وهـــــــــو خمـــــــــرج (١)

 ].منه[).٤٩٦٧(
 ].منه[).٥٨١٨(انظر املصدر السابق .رواه أمحد وأبو داود، وإسناده صحيح)١(
 ].منه.[)٥٨١٦(أنظر املصدر السابق .رواه مسلم)٢(
 ].منه.[)٨٦٢ ("يب داودأصحيح " يف رواه مسلم وغريه، وهو خمرج)٣(



 
 

٢٠ 
وقــــد بــــني الرســــول الكــــريم صــــلوات اهللا وســــالمه عليــــه طريقــــة حــــصول 

 يف إذا قـىض اهللا األمـر«: صالكهان والسحرة عىل بعض املغيبـات بقولـه 
ًأجنحتهـــــــا خـــــــضعانا لقولـــــــه كالسلـــــــسلة عـــــــىل الـــــــسامء رضبـــــــت املالئكـــــــة ب

ّ فــإذا فــزع عــن قلــوهبم قــالوا،)١(صــفوان :  قــالوا للــذي قــال؟مــاذا قــال ربكــم: ُ
احلــــق، وهــــو العــــيل الكبــــري، فيــــسمعها مــــسرتقو الــــسمع، ومــــسرتقو الــــسمع 

وهــو ابــن ( - أحــد رواة احلــديث-هكــذا واحــد فــوق آخــر، ووصــف ســفيان
َّبيــده، وفــرج بــني ) ٣/٥٣٧ ("فــسريهت« يف عيينــة كــام قــال احلــافظ ابــن كثــري

 فـــــربام أدرك الــــــشهاب أصـــــابع يـــــده اليمنــــــى، نـــــصبها بعـــــضها فــــــوق بعـــــض،
ن يرمـي هبـا إىل صـاحبه، وربـام مل تدركـه حتـى يرمـي هبـا إىل أاملستمع قبل 

الــذي يليــه، الــذي هــو أســفل منـــه، حتــى يلقوهــا إىل الــساحر، فيكــذب معهـــا 
 يــوم كــذا وكــذا، يكــون كــذا وكــذا، أمل خيربنــا: مائــة كذبــة، فيــصدق، فيقولــون

 .)٢("ُللكلمة التي سمعت من السامء«ًفوجدناه حقا؟
: حـــديث آخـــر عـــن ابـــن عبـــاس ريض اهللا عـــنهام قـــال يف وورد مثـــل هـــذا 

نفــــر مــــن أصــــحابه، فاســــتنار نجــــم، فقــــال  يف ً جالــــساصكــــان رســــول اهللا (
: قــولكنــا ن: قــالوا "اجلاهليــة؟ يف مــا كنــتم تقولــون إذا كــان مثــل هــذا«: ص

ْفإهنــــا ال يرمــــى هبــــا «: صيولــــد عظــــيم أو يمــــوت عظــــيم، فقــــال رســــول اهللا  ُ
ًملوت أحد وال حلياته، ولكن ربنـا تبـارك وتعـاىل إذا قـىض أمـرا سـبح محلـة 

                                                
 ].منه[.هو الصخر األملس)١(
عـن أيب هريـرة، )  فتح٩/٤٥٢(، منه كتاب التفسري "صحيحه"عدة مواضع من  يف  البخاريرواه)٢(

صـحيح اجلـامع "وانظر ) ١٢٩٣(."الصحيحة" يف وصححه الرتمذي وابن خزيمة، وهو خمرج
 ].منه[).١/٢٦٢ ("الصغري



 
 

٢١ 
العـــرش، ثـــم ســـبح أهـــل الـــسامء الـــذين يلـــوهنم، حتـــى يبلـــغ التـــسبيح الـــسامء 

الـــذين الـــدنيا، ثـــم يـــستخرب أهـــل الـــسامء الـــذين يلـــون محلـــة العـــرش، فيقـــول 
 فيخــربوهنم، وخيـــرب ؟مــاذا قــال ربكــم: يلــون محلــة العــرش حلملــة العـــرش

أهــل كــل ســامء ســامء، حتــى ينتهــي اخلــرب إىل هــذه الــسامء، وختطــف اجلــن 
َالــسمع، فريمــون، فــام جــاؤوا بــه عــىل وجهــه فهــو حــق، ولكــنهم يقرفــون فيــه  ُ

  .)١("ويزيدون
نـــس واجلــــن فمـــن هـــذين احلـــديثني وغريمهـــا نعلــــم أن االتـــصال بـــني اإل 

ـــضيف إليهـــا  واقـــع، وأن اجلنـــي خيـــرب الكـــاهن بـــبعض األخبـــار الـــصادقة، في
ًالكـــاهن أخبـــارا أخـــرى ملفقـــة مـــن عنـــده، فيحـــدث النـــاس، فيطلعـــون عــــىل 
صــــدق بعــــضها، ومــــع ذلــــك فقــــد هنــــى الــــشارع احلكــــيم عــــن إتيــــان هــــؤالء 

 .ًالكهان، وحذر من تصديقهم فيام يقولون، كام مر معنا آنفا
ســـبة فـــال يفوتنـــا أن نـــذكر أن الكهانـــة والعرافـــة والتنجـــيم مـــا وهبـــذه املنا 

عــرصنا هــذا الــذي يــدعي  يف يــزال هلــا أثــر كبــري عــىل كثــري مــن النــاس، حتــى
أهلــــه أنــــه عــــرص العلــــم والتفكــــري، والتمــــدن والثقافــــة، ويظنــــون أن الكهانــــة 
ّوالــشعوذة والــسحر قــد ولــت أيامهــا وانقــىض ســلطاهنا، ولكــن الــذي يمكــن 

لـــع عــىل خفايـــا مـــا حيــدث هنـــا وهنــاك يعلـــم علـــم اليقــني أهنـــا مـــا النظــر، ويط
ًتــزال تـــسيطر عــىل كثـــريين، ولكنهـــا لبــست لبوســـا جديــدا،   بأشـــكال ّوتبـــدتً

                                                
والرتمــــذي ) ٣٧ و٧/٣٦ ("صــــحيحه" يف ومــــسلم) ١/٢١٨ ("مــــسنده" يف رواه أمحــــد )١(

خيلطـــون فيـــه الكــذب، وضـــبطها بعـــضهم ) يقرفــون(وغـــريهم، ) "حتفــة" -٩٢ -٩/٩١(
 ].منه.[)حيرفونه: (بوزهنا ومعناها، ورواها الرتمذي بلفظ) يقذفون(



 
 

٢٢ 
ـــــــــل، ومـــــــــا استحـــــــــضار األرواح يعـــــــــرصية، ال  فطـــــــــن إىل حقيقتهـــــــــا إال القلي

وخماطبتهـــا، واالتـــصال هبــــا بأنواعـــه املختلفــــة إال شـــكل مــــن أشـــكال هــــذه 
التي تضلل الناس، وتفتـنهم عـن ديـنهم، وتـربطهم باألوهـام الكهانة احلديثة 

ًواألباطيــل، ويظنوهنــا حقيقــة وعلــام، ودينــا، واحلقيقــة والعلــم والــدين منهــا  ً
 .ُبراء
ُواخلالصـة أن األســباب الكونيــة، ومــا يظـن أنــه مــن األســباب الــرشعية ال  

 يف بالـرشع، كـام جيــ يف جيـوز إثباهتـا، وال تعاطيهـا إال بعـد ثبـوت جوازهـا
 .األسباب الكونية إثبات صحتها وفائدهتا بالنظر والتجربة

 يف وممـــا جيــــب التنبـــه لــــه، أن مـــا ثبــــت كونـــه وســــيلة كونيـــة، فإنــــه يكفــــي 
الـــــرشع النهـــــي عنـــــه، ويف مثلـــــه يقـــــول  يف إباحتـــــه واألخـــــذ بـــــه، أن ال يكـــــون

 يف الوســائل الــرشعية، فــال يكفــي وأمــا.األشــياء اإلباحــة يف األصــل: الفقهـاء
 األخذ هبـا، أن الـشارع احلكـيم مل ينـه عنهـا، كـام يتومهـه الكثـريون بـل جواز

 ألن؛ ال بد فيها مـن ثبـوت الـنص الـرشعي املـستلزم مـرشوعيتها واسـتحباهبا
ـــــه ممـــــا يتقـــــرب إىل اهللا تعـــــاىل،  ـــــد عـــــىل اإلباحـــــة، فإن االســـــتحباب يشء زائ
والقربــــات ال تثبــــت بمجــــرد عــــدم ورود النهــــي عنهــــا، ومــــن هنــــا قــــال بعــــض 

  صصحاب رسول اهللا أكل عبادة مل يتعبدها (: سلفال
الــدين  يف ، وهــذا مــستفاد مــن أحاديــث النهــي عــن االبتــداع)فـال تتعبــدوها

: وهـــي معروفـــة، ومـــن هنـــا قـــال شــــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة رمحـــه اهللا تعــــاىل
العبـــــــــــادات املنـــــــــــع إال لــــــــــنص، ويف العـــــــــــادات اإلباحـــــــــــة إال  يف األصــــــــــل«



 
 

٢٣ 
ــــه هــــام جــــد."لــــنص ًا يــــساعدك عــــىل استبــــصار احلــــق فــــيام فــــاحفظ هــــذا فإن

 .اختلف فيه الناس
  )٢٨-١٧ص"(التوسل"



 
 

٢٤ 

 
 ]: قال اإلمام[
ـــــاك قـــــضيتني مـــــستقلتني، أوالمهـــــا وجـــــوب أن يكـــــون التوســـــل بـــــه إ ن هن

ك ال يعــرف إال بــدليل صــحيح مــن الكتــاب والــسنة، وثــانيهام  ًمــرشوعا، وذلــ
 .ًن التوسل بسبب كوين صحيحا يوصل إىل املطلوبأن يكو

: ونحـن نعلـم أن اهللا عـز وجــل أمرنـا بدعائـه ســبحانه واالسـتغاثة بـه، فقــال 
﴿

﴾ )وقـال تعـاىل.)٦٠اآليـة   : غافر :﴿


﴾)١٧٨: البقرة[. 
ًوقد رشع لنا عز شأنه أنواعا مـن التوسـالت املـرشوعة املفيـدة املحققـة  

للغـــرض، والتــــي تكفـــل اهللا بإجابــــة الـــداعي هبــــا، إذا تـــوفرت رشوط الــــدعاء 
ثابتــة مــن التوســل األخــرى، فلننظــر اآلن فــيم تــدل عليــه النــصوص الــرشعية ال

 .و حتيزأدون تعصب 
الكتــاب الكــريم والــسنة املطهــرة  يف إن الــذي ظهــر لنــا بعــد تتبــع مــا ورد 

َأن هنــاك ثالثــة أنــواع للتوســل رشعهــا اهللا تعــاىل، وحــث عليهــا، ورد بعــضها ََ 
هـذه األنـواع  يف  وحـض عليهـا، ولـيسصالقـرآن، واسـتعملها الرسـول يف 

ـــك عـــىل التوســـل بالـــذوات أو اجلاهـــات أ و احلقـــوق أو املقامـــات، فـــدل ذل



 
 

٢٥ 
اآليتــــني  يف املـــذكورة) الوســـيلة(عمـــوم  يف عـــدم مـــرشوعيته وعـــدم دخولـــه

 .السالفتني
 : أما األنواع املشار إليها من التوسل املرشوع فهي

 التوســـــل إىل اهللا تعـــــاىل باســـــم مـــــن أســـــامئه احلـــــسنى، أو صـــــفة مـــــن -١ 
للهـــم إين أســـألك بأنـــك أنـــت ا: دعائـــه يف كـــأن يقـــول املـــسلم: صـــفاته العليـــا

 .الرمحن الرحيم، اللطيف اخلبري أن تعافيني
ـــك التـــي وســـعت كـــل يشء أن ترمحنـــي وتغفـــر : أو يقـــول أســـألك برمحت

فــإن احلــب .صاللهــم إين أســألك بحبــك ملحمــد : ومثلــه قــول القائــل.يل
 .من صفاته تعاىل

﴿: ودليــل مــرشوعية هــذا التوســل قولــه عــز وجــل 
﴾)ادعـوا اهللا تعـاىل متوسـلني إليـه بأسـامئه : واملعنـى .)١٨٠: األعراف

هـــذا الطلـــب، ألن  يف وال شـــك أن صـــفاته العليـــا عـــز وجـــل داخلـــة.احلـــسنى
 .أسامءه احلسنى سبحانه صفات له، خصت به تبارك وتعاىل

: ومـن ذلـك مــا ذكـره اهللا تعـاىل مــن دعـاء سـليامن عليــه الـسالم حيـث قــال 
﴿

﴾)١٩: النمل(. 



 
 

٢٦ 
أحـد أدعيتـه الثابتـة عنـه قبـل الـسالم  يف صًومن األدلة أيضا قـول النبـي  

اللهـم بعلمـك الغيـب، وقـدرتك عـىل اخللـق أحينـي مـا علمـت «: مـن صـالته
 .)١(".. يل، وتوفني إذا كانت الوفاة خري يلًاحلياة خريا

اللهـــم إين أســـألك يـــا اهللا (: تـــشهده يف ً ســـمع رجـــال يقـــولصومنهــا أنـــه 
ًالواحـــد األحـــد الـــصمد، الـــذي مل يلـــد ومل يولـــد، ومل يكـــن لـــه كفـــوا أحـــد أن 

 ) تغفر يل ذنويب، إنك أنت الغفور الرحيم
 .)٢(»قد غفر له قد غفر له« ص فقال

ــأن (: تــشهده يف ً رجــال آخــر يقــولصوســمع النبــي   اللهــم إين أســألك ب
ك، املنـان يــا بــديع الــساموات  ك لــ لـك احلمــد ال إلــه إال أنـت وحــدك ال رشيــ
واألرض، يا ذا اجلـالل واإلكـرام يـا حـي يـا قيـوم، إين أسـألك اجلنـة، وأعـوذ 

اهللا : قـــالوا "تـــدرون بـــام دعـــا؟«:  ألصـــحابهصفقـــال النبـــي ) بـــك مـــن النـــار
ويف (والــذي نفـــيس بيــده لقــد دعـــا اهللا باســمه العظـــيم «: قـــال.ورســوله أعلــم

 .)٣("الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطي) األعظم: رواية
اللهــم إين عبــدك، وابــن عبــدك، (: مــن كثــر مهــه فليقــل«: صومنهــا قولــه 

ك، ناصــيتي بيــدك، مــاض ــ ك، عــدل يف وابــن أمت قــضاؤك، أســألك  يف حكمــ
ك، ســميت بــه نفــسك ك، أو أنزلتــهًامتــه أحــدّ، أو علبكــل اســم هــو لــ   مــن خلقــ

                                                
  ].منه[.رواه النسائي واحلاكم وصححه، ووافقه الذهبي وهو كام قاال)١(
  ].منه[.رواه أبو داود والنسائي وأمحد وغريهم وإسناده صحيح)٢(
  ].منه[.سناد صحيحإداود والنسائي وأمحد وغريهم برواه أبو )٣(



 
 

٢٧ 
علــــم الغيـــب عنــــدك أن جتعــــل القــــرآن ربيــــع  يف كتابـــك، أو اســــتأثرت بــــهيف 

إال أذهــــب اهللا مهــــه ) قلبــــي، ونــــور صــــدري، وجــــالء حــــزين، وذهــــاب مهــــي
 .)١("وحزنه، وأبدله مكانه فرجا 

ك ال «:  وهــي قولــهصاســتعاذته  يف ومنهــا مــا ورد ــ اللهــم إين أعــوذ بعزت
 .)٢( ".. أنت أن تضلنيإله إال

أي  -كــــان إذا حزبــــه«: صومنهـــا مــــا رواه أنــــس ريض اهللا عنـــه أن النبــــي 
 .)٣("يا حي يا قيوم برمحتك أستغيث : أمر قال -مهه وأحزنهأ

فهــذه األحاديــث ومــا شــاهبها تبــني مــرشوعية التوســل إىل اهللا تعــاىل باســم 
حانه ويرضـــاه، مــن أســامئه أو صـــفه مــن صـــفاته، وأن ذلــك ممــا حيبـــه اهللا ســب

ومــا آتــاكم [:  وقــد قــال اهللا تبــارك وتعــاىل،صولــذلك اســتعمله رســول اهللا 
فكـان مـن املـرشوع لنـا أن نـدعوه .]٨اآليـة : سورة احلـرش []الرسول فخذوه

 فــذلك خــري ألــف مــرة مــن الــدعاء بأدعيــة ،صســبحانه بــام دعــاه بــه رســوله 
 .ننشئها، وصيغ نخرتعها

كــــأن يقــــول : مــــل صــــالح قــــام بــــه الــــداعي ـ التوســــل إىل اهللا تعــــاىل بع٢ 
ك، واتبـاعي لرســولك اغفــر يل: املـسلم أو ..اللهــم بــإيامين بـك، وحمبتــي لــ

                                                
 وغريمها، وإسناده صحيح كـام بينتـه) ١/٥٠٩(واللفظ له واحلاكم ) ٣٧١٢(رواه أمحد  )١(

  ].منه[ "السلسلة الصحيحة"يف 
  ].منه.[متفق عليه)٢(
 ].منه.[وهو حديث حسن) ١/٥٠٩(واحلاكم ) "حتفة"-١/٢٦٧(رواه الرتمذي   )٣(



 
 

٢٨ 
ـــــــامين بـــــــه أن تفـــــــرج صاللهـــــــم إين أســـــــألك بحبـــــــي ملحمـــــــد : يقـــــــول  وإي
ـــــذكر الـــــداعي..عنـــــي ـــــه أن ي ـــــه خوفـــــه مـــــن اهللا  ومن ٍعمـــــال صـــــاحلا ذا بـــــال، في ً ً

ء، وطاعتــه لــه جــل شــأنه، ســبحانه، وتقــواه إيــاه، وإيثــاره رضــاه عــىل كــل يش
 .دعائه، ليكون أرجى لقبوله وإجابته يف ثم يتوسل به إىل ربه

ـــضاه، ويـــدل عـــىل   وهـــذا توســـل جيـــد ومجيـــل قـــد رشعـــه اهللا تعـــاىل وارت
﴿: مرشوعيته قوله تعاىل

﴾) وقولـه) ١٦: آل عمران :﴿
﴾) وقولـه) ٥٣: آل عمران :﴿

﴾)١٩٤ و١٩٣: ل عمـران آ[ 
﴿: وقولـه

﴾ )وكـذلك .وأمثـال هـذه اآليـات الكـريامت املباركـات )١٠٩: املؤمنون
َيـــدل عـــىل مـــرشوعية هــــذا النـــوع مـــن التوســـل مــــا رواه بريـــدة بـــن احلــــصيب  ٌ

اللهـم إين أسـألك (: ً رجـال يقـولصسـمع النبـي : ريض اهللا عنه حيـث قـال
ك أنــت اهللا الــذي ال إلــه إال أنــت، األ حــد الــصمد، الــذي مل يلــد بــأين أشــهد أنــ

ًومل يولـــد، ومل يكـــن لـــه كفـــوا أحـــدا قـــد ســـأل اهللا باســـمه األعظـــم، «: ، فقـــال)ً
 .)١("الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب 

ومن ذلك ما تـضمنته قـصة أصـحاب الغـار، كـام يروهيـا عبـد اهللا ابـن عمـر 
هـــط انطلـــق ثالثـــة ر«:  يقـــولصســـمعت رســـول اهللا : ريض اهللا عـــنهام قـــال

فانحــدرت صـــخرة  ممــن كــان قــبلكم حتــى أووا املبيــت إىل غــار، فــدخلوه،
                                                

  ].منه.[وغريمها وإسناده صحيح) ١٤٩٣(وأبو داود ) ٣٥٠ و٥/٣٤٩(د رواه أمح)١(



 
 

٢٩ 
إنــه ال ينجــيكم مــن هــذه الــصخرة : مــن اجلبــل، فــسدت علــيهم الغــار، فقــالوا

ــــــصالح أعاملكــــــم  ــــــدعوا اهللا ب ــــــة ملــــــسلم(إال أن ت فقــــــال بعــــــضهم : ويف رواي
ًعـــــامال عملتموهـــــا صـــــاحلة هللا، فـــــادعوا اهللا هبـــــا، لعـــــل اهللا أانظـــــروا : لـــــبعض

اللهــــم كــــان يل أبــــوان شــــيخان كبــــريان : فقــــال رجــــل مــــنهم.)فرجهــــا عــــنكمي
ُ ـــأى يب طلـــب يشء  )١(ُوكنـــت ال أغبـــق ويف روايـــة (قـــبلهام أهـــال وال مـــاال، فن

ْيوما، فلم أرح عليهام) الشجر: ملسلم ٍ  حتـى نامـا، فحلبـت هلـام غبـوقهام ،)٢(ً
القـــدح فوجــدهتام نــائمني، فكرهــت أن أغبــق قــبلهام أهــال أو مــاال، فلبثــت و

عــىل يــدي انتظــر اســتيقاظهام حتــى بــرق الفجــر، فاســتيقظا فــرشبا غبــوقهام، 
اللهــم إن كنــت فعلــت ذلــك ابتغــاء وجهــك ففــرج عنــا مــا نحــن فيــه مــن هـــذه 

 .ًالصخرة، فانفرجت شيئا ال يستطيعون اخلروج
اللهــــم كانــــت يل بنــــت عــــم كانــــت أحــــب : قــــال اآلخــــر: صقــــال النبــــي  

مـــن  )٣(َ فامتنعـــت منــي حتـــى أملـــت هبـــا ســـنَةالنــاس إيل، فأردهتـــا عـــن نفـــسها،
الـــسنني، فجـــاءتني فأعطيتهـــا عـــرشين ومئـــة دينـــار عـــىل أن ختـــيل بينـــي وبـــني 

ك أن تفــض : نفــسها، ففعلــت، حتــى إذا قــدرت عليهــا قالــت ــ ويف (ال أحــل ل
                                                

رشب اللـبن أهـال وال  يف كنـت ال أقـدم علـيهام: هـو الـذي يـرشب العـيش، ومعنـاه: الغبوق)١(
  ].منه[."الرتغيب والرتهيب"غريهم، عن 

مل أرد املاشـــــــــــية مـــــــــــن املرعـــــــــــى إىل : موضـــــــــــع مبيـــــــــــت املاشـــــــــــية، واملعنـــــــــــى: املـــــــــــراح)٢(
  ].نهم[.حظائرها

ًالعــام املقحــط الــذي مل تنبــت األرض فيــه شــيئا، ســواء نــزل غيــث أم مل ينــزل، عــن : الــسنة  )٣(
 ].منه[."الرتغيب والرتهيب"



 
 

٣٠ 
اخلـــاتم إال بحقـــه، فتحرجـــت ) يـــا عبـــد اهللا اتـــق اهللا، وال تفـــتح: روايـــة ملـــسلم

 عنهـا وهـي أحـب النـاس إيل، وتركـت الـذهب من الوقـوع عليهـا، فانـرصفت
الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغـاء وجهـك فـافرج عنـا مـا نحـن 

 .فيه، فانفرجت الصخرة غري أهنم ال يستطيعون اخلروج منها
اللهــم إين اســتأجرت أجــراء، فــأعطيتهم : وقــال الثالــث: صقــال النبــي  

مــرت أجــره، حتــى كثــرت أجــرهم غــري رجــل واحــد تــرك الــذي لــه وذهــب، فث
: ّيـــا عبــد اهللا أد يل أجـــري، فقلــت لـــه: منــه األمــوال، فجـــاءين بعــد حـــني فقــال

 !يــا عبــد اهللا: فقـال.كـل مــا تـرى مــن أجـرك، مــن اإلبـل والبقــر والغـنم والرقيــق
إين ال أسـتهزئ بـك، فأخـذه كلـه، فاسـتاقه، فلـم يـرتك : فقلـت.ال تـستهزئ يب

بتغـاء وجهـك فـافرج عنـا مـا نحـن فيـه، اللهم فإن كنت فعلـت ذلـك ا.ًمنه شيئا
 .)١(" فخرجوا يمشون …فانفرجت الصخرة 

ويتضح من هذا احلديث أن هـؤالء الرجـال املـؤمنني الثالثـة حيـنام اشـتد 
هبم الكرب، وضـاق هبـم األمـر، ويئـسوا مـن أن يـأتيهم الفـرج مـن كـل طريـق 
ـــــــه، ودعـــــــوه بـــــــإخالص  ـــــــارك وتعـــــــاىل وحـــــــده، فلجـــــــأوا إلي ـــــــق اهللا تب إال طري

أوقـــــات  يف ًواســـــتذكروا أعـــــامال هلـــــم صـــــاحلة، كـــــانوا تعرفـــــوا فيهـــــا إىل اهللا
 أوقــات الــشدة، كــام ورد يف الرخــاء، راجــني أن يتعــرف إلــيهم رهبــم مقابلهــا

 يف الرخـــاء يعرفـــك يف تعـــرف إىل اهللا..«:  الـــذي فيـــهصحـــديث النبـــي يف 

                                                
  ].منه[.جارة واللفظ له ومسلم والنسائي وغريهمكتاب اإل يف رواه البخاري)١(



 
 

٣١ 
ــشدة  ــربه وا؛فتوســلوا إليــه ســبحانه بتلــك األعــامل )١("ال لديــه،  توســل األول ب

ـــــــــــك  ـــــــــــه ذل ـــــــــــى كـــــــــــان من ـــــــــــشديدة هبـــــــــــام حت   وعطفـــــــــــه علـــــــــــيهام، ورأفتـــــــــــه ال
ًاملوقــف الرائــع الفريــد، ومــا أحــسب إنــسانا آخــر، حاشــا األنبيــاء ـ يــصل بــره 

 .بوالديه إىل هذا احلد
 بابنـــة عمـــه التــــي أحبهـــا كأشــــد مـــا حيــــب اوتوســـل الثـــاين بعفتــــه مـــن الزنــــ

ة بـــسبب اجلـــوع الرجـــال النـــساء بعـــدما قـــدر عليهـــا، واستـــسلمت لـــه مكروهـــ
واحلاجــة، ولكنهــا ذكرتــه بــاهللا عــز وجــل، فتــذكر قلبــه، وخــشعت جوارحـــه، 

 .وتركها واملال الذي أعطاها
وتوســل الثالــث بحفاظــه عــىل حــق أجــريه الــذي تــرك أجرتــه التــي كانــت  
َفرقــــا روايــــة صــــحيحة للحــــديث وذهــــب، فنامهــــا لــــه  يف مــــن أرز كــــام ورد )٢(ََ

ـــق، ا الـــشاه والبقـــر واإل حتـــى كانـــت منهـــصـــاحب العمـــل، وثمرهـــا بـــل والرقي
فلــــام احتــــاج األجــــري إىل املــــال ذكــــر أجرتــــه الزهيــــدة عنــــد صــــاحبه، فجــــاءه 

 بـه، ولكنـه ئوطالبه بحقـه، فأعطـاه تلـك األمـوال كلهـا، فـدهش وظنـه يـستهز
ــــى جتمعــــت منــــه تلــــك  ــــه ثمــــر لــــه أجــــره حت ّملــــا تــــيقن منــــه اجلــــد، وعــــرف أن

ــ ًاألمــوال، استــساقها فرحــا مــذهوال، ومل ي ْوأيــم اهللا إن صــنيع  .ًرتك منهــا شــيئاً
اإلحــسان إىل العامــل، وحمقــق املثــل  يف رب العمــل هــذا بــالغ حــد الروعــة

رعايتـه وإكرامـه، ممـا ال يـصل إىل عـرش معـشاره موقـف  يف األعىل املمكن
                                                

ختــريج يف  الل اجلنــةظــ" يف ســناده صــحيح لغــريه كــام بينتــهإرواه أمحــد عــن ابــن عبــاس و)١(
  ].منه[.طبع املكتب اإلسالمي) ١٣٨(يب عاصم يراجع أ البن "السنة

 ].منه.[مكيال تقدر سعته بثالثة آصع  )٢(



 
 

٣٢ 
كـــل مـــن يـــدعي نـــرصة العـــامل والكـــادحني، ويتـــاجر بـــدعوى محايـــة الفقـــراء 

قهم، دعــــا هــــؤالء الثالثــــة رهبــــم واملحتــــاجني، وإنــــصافهم وإعطــــائهم حقــــو
ســـــبحانه متوســـــلني إليـــــه هبـــــذه األعـــــامل الـــــصاحلة أي صـــــالح، واملواقـــــف 

 الكريمة أي كرم، معلنني أهنم إنام فعلوها ابتغاء رضوان اهللا تعاىل وحده، 
ًمل يــردوا هبــا دنيــا قريبــة أو مــصلحة عاجلــة أو مــاال، ورجــوا اهللا جــل شــأنه 

مــــن حمنــــتهم، فاســــتجاب ســــبحانه أن يفــــرج عــــنهم ضــــائقتهم، وخيلــــصهم 
دعــاءهم، وكــشف كــرهبم، وكــان عنــد حــسن ظــنهم بــه، فخــرق هلــم العــادات 
وأكـــرمهم بتلـــك الكرامــــة الظـــاهرة، فـــأزاح الــــصخرة بالتـــدرج عـــىل مراحــــل 
ًثالث، كلام دعا واحد منهم تنفـرج بعـض االنفـراج حتـى انفرجـت متامـا مـع 

لنا الكــريم صــلوات ورســو.مــوت حمقــق يف آخــر دعــوة الثالــث بعــد أن كــانوا
بطـون الغيـب،  يف اهللا وسالمه عليه يـروي لنـا هـذه القـصة الرائعـة التـي كانـت

ال يعلمهـــــا إال اهللا ســـــبحانه وتعـــــاىل ليـــــذكرنا بـــــأعامل فاضـــــلة مثاليـــــة ألنـــــاس 
فاضلني مثاليني من أتباع الرسل الـسابقني، لنقتـدي هبـم، ونتأسـى بـأعامهلم، 

: وال يقــولن قائـــل.العظــات البالغــةونأخــذ مــن أخبــارهم الــدروس الثمينــة، و
 فـال تنطبـق علينـا بنـاء عـىل صإن هذه األعامل جرت قبل بعثـة نبينـا حممـد 

ألننــــا .ًعلــــم األصــــول أن رشع مــــن قبلنــــا لــــيس رشعــــا لنــــا يف مـــا هــــو الــــراجح
ســــياق املــــدح  يف  هلــــذه احلادثــــة إنــــام جــــاءتص إن حكايــــة النبــــي: نقـــول

 بــذلك، بــل هــو أكثــر مــن صار منــه والثنــاء، والتعظــيم والتبجيــل، وهــذا إقــر
هـــذا إقـــرار ملـــا قـــاموا بـــه مـــن التوســـل بـــأعامهلم الـــصاحلة املـــذكورة، بـــل إن 

ًلـــيس إال رشحـــا وتطبيقـــا عمليـــا لآليـــات املتقدمـــة، وبـــذلك تتالقـــى الـــرشائع  ً ً
 يف تعاليمهـــــا وتوجيهاهتـــــا، ومقاصـــــدها وغاياهتـــــا، وال غرابـــــة يف الـــــساموية



 
 

٣٣ 
وختـرج مـن مـشكاة واحـدة، وخاصـة فـيام ذلك، فهـي تنبـع مـن معـني واحـد، 

القليــل  يف يتعلــق بحــال النــاس مــع رهبــم ســبحانه، فهــي ال تكــاد ختتلــف إال
 .النادر الذي يقتيض حكمة اهللا سبحانه تغيريه وتبدليه

 :  التوسل إىل اهللا تعاىل بدعاء الرجل الصالح-٣ 
 ضـيق شـديد، أو حتـل بـه مـصيبة كبـرية، ويعلـم مـن يف  املـسلميكـونكأن 

جنـب اهللا تبـارك وتعـاىل، فيجـب أن يأخـذ بـسبب قـوي إىل  يف نفسه التفـريط
اهللا، فيــــذهب إىل رجـــــل يعتقــــد فيـــــه الــــصالح والتقـــــوى، أو الفــــضل والعلـــــم 
بالكتاب والسنة، فيطلـب منـه أن يـدعوا لـه ربـه، ليفـرج عنـه كربـه، ويزيـل عنـه 

ة، فهـــذا نـــوع آخـــر مـــن التوســـل املـــرشوع، دلـــت عليـــه الـــرشيعة املطهـــر.مهـــه
الــسنة الــرشيفة، كــام وقعــت نــامذج  يف وأرشــدت إليــه، وقــد وردت أمثلــة منــه

ك مــا رواه  منــه مــن فعــل الــصحابة الكــرام رضــوان اهللا تعــاىل علــيهم، فمــن ذلــ
صـــاب النـــاس ســـنَة عـــىل عهـــد أ«: أنـــس ابـــن مالـــك ريض اهللا عنـــه حيـــث قـــال

ـــرب ] خيطـــبص فبيـــنام النبـــي ،صالنبـــي  يـــوم  يف ًقـــائام[٢/٢٢عـــىل املن
مـن [[٢/٢١مـن أهـل البـدو ]أعـرايب[٢/١٦دخل : ويف راوية]معة، قاماجل

نحـو دار القـضاء ورسـول اهللا قـائم، فاسـتقبل رسـول  []َباب كان وجـاه املنـرب
: ويف روايـة] هلـك املـال، وجـاع!يا رسـول اهللا: فقال[٢/١٧ً قائام صاهللا 
ويف أخـرى ] [ُهلـك الكـراع، وهلـك الـشاء: ومن طريق أخرى]العيال[هلك
َأن يــسقينا]ُفــادع اهللا لنــا[ت املــوايش، وانقطعــت الــسبلهلكــ َِ : ويف أخــرى []ْ
اللهـم أغثنـا، اللهـم أغثنـا، [: ]حتى رأيـت بيـاض إبطـه]فرفع يديه يدعو[ُيغيثنا

َّومل يــــذكر أنــــه حــــول [[ورفــــع النــــاس أيــــدهيم معــــه يــــدعون،  [،]اللهــــم أغثنــــا



 
 

٣٤ 
مـن ســحاب ]امءالـس يف مـا نـرى[ال واهللا[و[٢/١٨رداءه، وال اسـتقبل القبلـة 

ْوال شـــيئا، ومـــا بيننـــا وبـــني ســـلع مـــن بيـــت وال دار[ عـــة زق[وال : ويف روايـــة] [ًَ
قــال فطلعـت مـن ورائـه سـحابة مثــل ] [وإن الـسامء ملثـل الزجاجـة: قـال أنـس

فوالــذي نفــسه بيــده مـــا [الــرتس، فلــام توســطت الــسامء انتــرشت ثـــم أمطــرت
 منـربه حتـى رأيـت وضعها حتـى ثـار الـسحاب أمثـال اجلبـال، ثـم مل ينـزل عـن

ــشأت ســحابا، : ويف روايــة]صَاملطــر يتحــادر عــىل حليتــه  ًفهاجــت ريــح أن
] ٢/١٩ونـــزل عـــن املنـــرب فـــصىل ]ُثـــم اجتمـــع، ثـــم أرســـلت الـــسامء عزاليهـــا

حتـى مـا كـاد الرجـل : ويف روايـة] [ حتى أتينـا منازلنـاءفخرجنا نخوض املا[
د الغـــــد، فمطرنـــــا يومنـــــا ذلـــــك، ومـــــن الغـــــد وبعـــــ] ٧/١٥٤يـــــصل إىل منزلـــــه 

 ]حتـى سـالت مثاعـب املدينــة] [مـا تقلـع[والـذي يليـه حتـى اجلمعـة األخـرى
 .]ًفال واهللا ما رأينا الشمس ستا: ويف رواية[

 ثـم دخـل رجـل مـن ذلـك البـاب: ويف روايـة[وقام ذلـك األعـرايب أو غـريه
يـا : فقـال ]ً قائم خيطب، فاسـتقبله قـائامصاجلمعة املقبلة ورسول اهللا يف 

هتـــــدمت البيـــــوت، وتقطعـــــت الـــــسبل، : ويف روايـــــة[دم البنـــــاءرســـــول اهللا هتـــــ
ُبــــشق املــــسافر، ومنــــع الطريــــق: ويف طريــــق] [وهلكــــت املــــوايش وغـــــرق ]َ

اللهـــم : فرفـــع يـــده، فقـــال]صفتبـــسم النبـــي  [لنـــا]ُحيبـــسه [املـــال، فـــادع اهللا
] اللهـــــــــــــــــم عــــــــــــــــىل رؤوس اجلبـــــــــــــــــال واإلكـــــــــــــــــام [حوالينــــــــــــــــا وال علينـــــــــــــــــا،

ــــ]والظــــراب[ يــــشري بيــــده إىل [جعــــل ]فــــام[شجروبطــــون األوديــــة ومنابــــت ال
ــــة، َناحيــــة مــــن الــــسحاب إال انفرجــــت مثــــل اجلوب فنظــــرت إىل : ويف روايــــة]ْ

ًيمينـــا وشـــامال]الـــسحاب تـــصدع حـــول املدينـــة : ويف أخـــرى] [كأنـــه إكليـــل[ً
ْفانجابـــت يمطـــر مـــا حولينـــا وال يمطـــر فيهـــا ] [عـــن املدينـــة انجيـــاب الثـــوب] َْ



 
 

٣٥ 
ـــ يف وخرجنـــا نمـــيش] [قطـــرة: ويف طريـــق]يشء يـــرهيم اهللا كرامـــة ] شمسال
 أحـد يءًقنـاة شـهرا، ومل جيـ]وادي [، وسـال الـوادي] وإجابة دعوتهصنبيه 

 ."من ناحية إال حدث باجلود
ًومـــــن ذلـــــك مـــــا رواه أنـــــس بـــــن مالـــــك ريض اهللا عنـــــه أيـــــضا أن عمـــــر بـــــن 
اخلطـــــــاب ريض اهللا عنـــــــه كـــــــان إذا قحطـــــــوا استـــــــسقى بالعبـــــــاس ابـــــــن عبـــــــد 

ك بنبينــا اللهــم إنــا كنــا ن: املطلـب، فقــال  فتــسقينا، وإنــا نتوســل صتوســل إليــ
َفيسقون: إليك بعم نبينا فاسقنا، قال ُ. 

 وإنـا نتوسـل إليـك بعـم صإنـا كنـا نتوسـل إليـك بنبينـا : ومعنـى قـول عمـر
 ونطلـــب منـــه أن يـــدعو لنـــا، ونتقـــرب إىل اهللا صنبينـــا، أننـــا كنـــا نقـــصد نبينـــا 

 يعـد مـن املمكـن أن  إىل الرفيـق األعـىل، وملصبدعائه، واآلن وقد انتقل 
َيدعو لنا، فإننا نتوجه إىل عم نبينـا العبـاس، ونطلـب منـه أن يـدعو لنـا، ولـيس 

ـــــك اســـــقنا(: دعـــــائهم يف معنـــــاه أهنـــــم كـــــانوا يقولـــــون ، ثـــــم )اللهـــــم بجـــــاه نبي
، ألن مثـــل )اللهـــم بجـــاه العبـــاس اســـقنا(: صأصـــبحوا يقولـــون بعـــد وفاتـــه 

الـــسنة، ومل يفعلـــه أحـــد   يفالكتـــاب وال يف هـــذا دعـــاء مبتـــدع لـــيس لـــه أصـــل
مـــن الـــسلف الـــصالح رضـــوان اهللا تعـــاىل علـــيهم، كـــام ســـيأيت الكـــالم عـــىل 

 .ًذلك بيشء من البسط قريبا إن شاء اهللا تعاىل
ـــــن عـــــساكر رمحـــــه اهللا تعـــــاىل  ـــــك أيـــــضا مـــــا رواه احلـــــافظ اب  يف ًومـــــن ذل
بــــسند صــــحيح عــــن التــــابعي اجلليــــل ســــليم ابــــن ) ١٨/١٥١/١ ("تارخيـــه«

أن الــسامء قحطــت، فخــرج معاويــة بــن أيب ســفيان وأهــل (: ريَعــامر اخلبــائ
أيــن يزيــد بــن األســود : دمــشق يستــسقون، فلــام قعــد معاويــة عــىل املنــرب، قــال



 
 

٣٦ 
َاجلــريش؟ فنــاداه النــاس، فأقبــل يتخطــى النــاس، فــأمره معاويــة فــصعد عــىل  ُ

ــــا نستــــشفع إليــــك اليــــوم : املنــــرب، فقعــــد عنــــد رجليــــه، فقــــال معاويــــة اللهــــم إن
ك اليــوم بيزيــد بــن األســود اجلــريش، بخرينـا وأ فــضلنا، اللهــم إنــا نستــشفع إليــ

يــــا يزيــــد ارفــــع يــــديك إىل اهللا، فرفــــع يديــــه، ورفــــع النــــاس أيــــدهيم، فــــام كــــان 
الغـــرب كأهنـــا تـــرس، وهبـــت هلـــا ريـــح، فـــسقتنا  يف أوشـــك أن ثـــارت ســـحابة

 ).حتى كاد الناس أن ال يبلغوا منازهلم
 الــــضحاك بــــن قــــيس خــــرج ًوروى ابــــن عــــساكر أيــــضا بــــسند صــــحيح أن 

ــضا : روايــة يف زاد! قــم يــا بكــاء: ًيستــسقي بالنــاس فقــال ليزيــد بــن األســود أي
ًفام دعا إال ثالثا حتى أمطروا مطرا كادوا يغرقون منه( ً.( 

 ملــا ســبق بيانــه، ،صًفهــذا معاويــة ريض اهللا عنــه أيــضا ال يتوســل بــالنبي  
محــــه اهللا تعــــاىل، يزيــــد يــــن األســــود ر: وإنــــام يتوســــل هبــــذا الرجــــل الــــصالح

فيطلـــب منـــه أن يـــدعو اهللا تعـــاىل، ليـــسقيهم ويغيـــثهم، ويـــستجيب اهللا تبـــارك 
 .ًوالية الضحاك بن قيس أيضا يف وحدث مثل هذا.وتعاىل طلبه

 :  بطالن التوسل بام عدا األنواع الثالثة السابقة
فمـام ســبق تعلــم أن التوســل املــرشوع الـذي دلــت عليــه نــصوص الكتــاب 

 : عليه عمل السلف الصالح، وأمجع عليه املسلمون وهووالسنة، وجرى 
 .التوسل باسم من أسامء اهللا تبارك وتعاىل أو صفة من صفاته-١ 
 .التوسل بعمل صالح قام به الداعي-٢ 
 .التوسل بدعاء رجل صالح-٣ 



 
 

٣٧ 
وأمـــا مـــا عـــدا هـــذه األنـــواع مـــن التوســـالت ففيـــه خـــالف، والـــذي نعتقـــده  

 جــائز، وال مــرشوع، ألنــه مل يــرد فيــه دليــل، تقــوم ونــدين اهللا تعــاىل بــه أنــه غــري
العـصور اإلسـالمية املتعاقبـة،  يف وقـد أنكـره العلـامء املحققـون-به احلجـة

مــع أنــه قــد قــال ببعــضه بعــض األئمــة، فأجــاز اإلمــام أمحــد التوســل بالرســول 
ـــشوكاين التوســـل بـــه وبغـــريه مـــن ص  وحـــده فقـــط، وأجـــاز غـــريه كاإلمـــام ال

نــدور مــع -مجيــع األمــور اخلالفيــة يف كــشأننا-ولكنــا: األنبيــاء والــصاحلني
الــدليل حيــث دار وال نتعــصب للرجــال، وال ننحــاز ألحــد إال للحــق كــام نــراه 

قــضية التوســل التــي نحــن بــصددها احلــق مــع الــذين  يف ونعتقــده، وقــد رأينــا
ًحظــروا التوســل بمخلــوق، ومل نــر ملجيزيــه دلــيال صــحيحا يعتــد بــه، ونحــن  ً

ــأن يأت ــح مــن الكتــاب أو الــسنة فيــه التوســل نطــالبهم ب ونــا بــنص صــحيح رصي
ًبمخلـــــوق، وهيهـــــات أن جيـــــدوا شـــــيئا يؤيـــــد مـــــا يـــــذهبون إليـــــه، أو يـــــسند مـــــا 

 .ًيدعونه، اللهم إال شبها واحتامالت، سنعرض للرد عليها بعد قليل
يشء  يف القـــرآن الكـــريم وهـــي كثـــرية، ال نجـــد يف فهـــذه األدعيـــة الـــواردة 

و احلرمـة أو احلـق أو املكانـة لـيشء مـن املخلوقــات، منهـا التوسـل باجلـاه أ
ًيقـول ربنـا جـل شـأنه معلـام : وهاك بعض األدعية الكريمة عىل سبيل املثال

ربنـــا ال تؤاخـــذنا إن نـــسينا أو أخطأنـــا، ربنـــا وال ﴿ :ًإيانـــا مـــا نـــدعو بـــه ومرشـــدا
ْحتمــل علينــا إرصا كــام محلتــه عــىل الــذين مــن قبلنــا، ربنــا وال حتملنــا مــا  ًَّ ال ُ

ـــرصنا عـــىل  ْطاقـــة لنـــا بـــه، واعـــفُ عنـــا واغفـــر لنـــا وارمحنـــا، أنـــت موالنـــا، فان
ــرة(﴾القـــوم الكـــافرين الـــدنيا حـــسنة، ويف  يف ربنـــا آتنـــا﴿: ويقـــول) ٢٨٦: البقـ

ــرة(﴾[اآلخــرة حــسنة وقنــا عــذاب النــار عــىل اهللا : فقــالوا﴿: ويقــول) ٢٠١: البق
ــــا فتنــــة للقــــوم الظــــاملني، ونجنــــا بر ــــا ربنــــا ال جتعلن ــــك مــــن القــــوم توكلن محت



 
 

٣٨ 
رب اجعـل هـذا البلـد : بـراهيمإوإذ قـال ﴿: ويقـول )٨٦ -٨٥: يونس(﴾الكـافرين

َّآمنــا واجنبنــي وبنــي أن نعبــد األصــنام َ رب اجعلنــي مقــيم الــصالة ومــن ﴿، ﴾ً
ــــا اغفــــر يل ولوالــــدي وللمــــؤمنني يــــوم يقــــوم  ــــا وتقبــــل دعــــاء، ربن ذريتــــي، ربن

: قــال﴿:  عليـه الـسالمويقـول عـىل لـسان موسـى) ٤١ -٣٥:إبـراهيم ( ﴾احلـساب
ـــرس يل أمـــري، واحلـــل عقـــدة مـــن لـــساين يفقهـــوا  رب ارشح يل صـــدري، وي

ــه(﴾..قــويل والــذين يقولــون ربنــا ارصف عنــا ﴿: ويقــول ســبحانه) ٢٨ -٢٥: ط
إىل آخـر مـا هنالـك مـن ...)٦٥: الفرقـان (﴾..ًعذاب جهنم إن عذاهبا كان غراما

 تعـاىل أن نـدعو بـه ابتــداء، األدعيـة القرآنيـة الكريمـة، وبعـضها ممـا يعلمنـا اهللا
له، أو بعــــض عبــــاده حيكيــــه ســــبحانه عــــن بعــــض أنبيائــــه ورســــوبعــــضها ممــــا 

يشء منهـا ذاك التوسـل املبتـدع الـذي يدنـدن  يف وأوليائه، وواضـح أنـه لـيس
 .حوله املتعصبون، وخياصم فيه املخالفون

  التـــيصوإذا انتقلنـــا إىل الـــسنة الـــرشيفة لنطلـــع منهـــا عـــىل أدعيـــة النبـــي  
ارتــضاها اهللا تعــاىل لـــه، وعلمــه إياهـــا، وأرشــدنا إىل فـــضلها وحــسنها، نراهـــا 

أدعيــة القــرآن الــسالفة مــن حيــث خلوهــا مــن التوســل املبتــدع  يف مطابقــة ملــا
 : املشار إليه، وهاك بعض تلك األدعية النبوية املختارة

 يعلمــه أصــحابه صفمنهــا دعــاء االســتخارة املــشهور الــذي كــان النبــي  
اللهــــــم إين أســــــتخريك (:  بــــــأمر كــــــام كــــــان يعلمهــــــم القــــــرآن، وهــــــوإذا مهــــــوا

ك تقــدر وال  بعلمـك، وأســتقدرك بقــدرتك، وأســألك مــن فــضلك العظــيم فإنــ
أقــدر، وتعلــم وال أعلــم، وأنــت عــالم الغيــوب، اللهــم إن كنــت تعلــم أن هــذا 

دينــي ومعـايش وعاقبــة أمـري، وعاجلــه وآجلـه، فأقــدره يل  يف األمـر خـري يل



 
 

٣٩ 
ــرسه يل، ثــم  دينــي  يف بــارك يل فيــه، وإن كنــت تعلــم أن هــذا األمــر رش يلوي

ومعـــايش وعاقبـــة أمـــري، وعاجلـــه وآجلــــه، فارصفـــه عنـــي، وارصفنـــي عنــــه، 
 ).واقدر يل اخلري حيث كان، ثم رضني به

اللهـــم أصـــلح يل دينـــي، الـــذي هـــو عـــصمة أمـــري، وأصـــلح يل (: ومنهـــا 
ادي، واجعـــل دنيـــاي التـــي فيهـــا معـــايش، وأصـــلح يل آخـــريت التـــي فيهـــا معـــ

: و) كــــل خــــري، واجعــــل املــــوت راحــــة يل مــــن كــــل رش يف احليــــاة زيــــادة يل
ًاللهم بعلمـك الغيـب، وقـدرتك عـىل اخللـق أحينـي مـا علمـت احليـاة خـريا (

اللهـــم إين أســـألك اهلـــدى (: و...) ًيل، وتـــوفني إذا علمـــت الوفـــاة خـــريا يل
ول بـه بيننـا اللهم اقـسم لنـا مـن خـشيتك مـا حتـ(: و) والتقى والعفاف والغنى

اللهـــم رب جربيـــل (: و) وبـــني معاصـــيك، ومـــن طاعتـــك مـــا تبلغنـــا بـــه جنتـــك
 يف ومثـــل هـــذه األدعيـــة) وميكائيـــل وإرسافيـــل وحممـــد نعـــوذ بـــك مـــن النـــار

ًالــسنة كثــري، وال نجــد فيهــا دعــاء واحــدا ثابتــا فيــه يشء مــن التوســل املبتــدع  ً
 .الذي يستعمله املخالفون

الء يعرضـــــون عــــــن أنـــــواع التوســــــل ًومـــــن الغريـــــب حقــــــا أنـــــك تــــــرى هـــــؤ
دعــــــائهم أو  يف ًاملــــــرشوعة الــــــسابقة، فــــــال يكــــــادون يــــــستعلمون شــــــيئا منهــــــا

مجـاع األمـة عليهـا، وتـراهم إالكتـاب والـسنة و يف تعليمهم الناس مع ثبوهتا
ـــــدعوها مل  ـــــك يعمـــــدون إىل أدعيـــــة اخرتعوهـــــا، وتوســـــالت ابت ًبـــــدال مـــــن ذل

 ومل ينقـل عـن ،صاملـصطفى يرشعها اهللا عز وجل، ومل يـستعملها رسـوله 
: سـلف هـذه األمــة مـن أصـحاب القــرون الثالثـة الفاضـلة، وأقــل مـا يقـال فيهــا



 
 

٤٠ 
أتــستبدلون الـــذي ﴿: إهنــا خمتلــف فيهـــا، فــام أجـــدرهم بقولــه تبــارك وتعـــاىل

 .)٦١: البقرة(﴾هو أدنى بالذي هو خري
 هــــذه أحــــد الــــشواهد العلميــــة التــــي تؤكــــد صــــدق التــــابعي اجلليــــل ولعــــل 

ديـنهم  يف مـا ابتـدع قـوم بدعـة(: طية املحاريب رمحـه حيـث قـالحسان بن ع
 ).إال نزع اهللا من سننهم مثلها، ثم ال يعيدها إليهم إىل يوم القيامة

هـــذا ومل ننفـــرد نحـــن بإنكـــار تلـــك التوســـالت املبتدعـــة، بـــل ســــبقنا إىل  
بعـض املـذاهب املتبعــة، أال  يف إنكارهـا كبـار األئمـة والعلـامء، وتقــرر ذلـك

 "الــــــــدر املختـــــــــار« يف ذهب أيب حنيفـــــــــة رمحــــــــه اهللا، فقــــــــد جـــــــــاءوهــــــــو مــــــــ
 : ما نصه-وهو من أشهر كتب احلنفية-)٢/٦٣٠(

ال ينبغـــي ألحـــد أن يـــدعو اهللا إال بـــه، والـــدعاء املـــأذون : عـــن أيب حنيفـــة(
﴿: فيــه، املــأمور بــه مــا اســتفيد مــن قولــه تعــاىل

﴾.( 
ـــــةالفتـــــاوى اهل« يف ونحـــــوه  كتابـــــه  يف ُوقـــــال القـــــدوري.)٥/٢٨٠ ("ندي

قـال بـرش (: )بـاب الكراهـة( يف "رشح الكرخـي«الفقه املسمى بـــ  يف الكبري
ال ينبغـي ألحـد أن يــدعو اهللا إال : بـن الوليـد حـدثنا أبــو يوسـف قـال أبـو حنيفــة

بمعاقــد العــز مــن عرشــك، أو بحــق خلقــك، وهــو قـــول : بــه، وأكــره أن يقــول
معقــد العــز مــن عرشــه هــو اهللا، فــال أكــره هــذا، : ســفأيب يوســف، قــال أبــو يو

بحق فالن، أو بحق أنبيائـك ورسـلك، وبحـق البيـت احلـرام : وأكره أن يقول
املــــسألة بخلقـــــه ال جتــــوز ألنــــه ال حـــــق : ُواملــــشعر احلــــرام، قـــــال القــــدوري

القاعـــدة « يف نقلـــه شـــيخ اإلســـالم.)ًللخلـــق عـــىل اخلـــالق، فـــال جتـــوز وفاقـــا



 
 

٤١ 
ـــ"اجلليلـــة كـــره أبـــو حنيفـــة (: )٢/٢٨٥ ("رشح اإلحيـــاء« يف دي وقـــال الزبي

ك ورســلك، : وصــاحباه أن يقــول الرجــل ــ أســألك بحــق فــالن، أو بحــق أنبيائ
أو بحــق البيــت احلــرام واملــشعر احلــرام، ونحــو ذلــك، إذ لــيس ألحــد عـــىل 

اللهـــــم إين : اهللا حـــــق، وكـــــذلك كـــــره أبـــــو حنيفـــــة وحممـــــد أن يقـــــول الـــــداعي
 ).أجازه أبو يوسف ملا بلغه األثر فيهأسألك بمعاقد العز من عرشك، و

 يف لكــــن األثــــر املــــشار إليــــه باطــــل ال يــــصح، رواه ابــــن اجلــــوزي: أقــــول 
، وأقـــره احلـــافظ )هـــذا حـــديث موضـــوع بـــال شـــك(:  وقـــال"املوضـــوعات«

: فـــال حيـــتج بـــه، وإن كـــان قـــول القائـــل) ٢٧٣ ("نـــصب الرايـــة« يف الزيلعـــي
ك( وســل بــصفة مــن صــفات اهللا يعــود إىل الت) أســألك بمعاقــد العــز مــن عرشــ

عــــز وجــــل، فهــــو توســــل مــــرشوع بأدلــــة أخــــرى كــــام ســــبق، تغنــــي عــــن هــــذا 
أســـألك بمعاقـــد العـــز مـــن (: قـــال ابـــن االثـــري رمحـــه اهللا.احلـــديث املوضـــوع

عرشـك، أي باخلــصال التــي اســتحق هبــا العــرش العــز، أو بمواضــع انعقادهــا 
هـذا اللفـظ بعـز عرشـك، وأصـحاب أيب حنيفـة يكرهـون : منه، وحقيقة معناه

 ).من الدعاء
فعـــىل الوجـــه األول مـــن هـــذا الـــرشح، وهـــو اخلـــصال التـــي اســـتحق هبـــا  

ًالعرش العـز، يكـون توسـال بـصفة مـن صـفات اهللا تعـاىل فيكـون جـائزا، وأمـا  ً
عــىل الوجــه الثـــاين الــذي هـــو مواضــع انعقــاد العـــز مــن العـــرش، فهــو توســـل 

 يف ق زيــــادةٍبمخلــــوق فيكــــون غــــري جــــائز، وعــــىل كــــل فاحلــــديث ال يــــستح
 .البحث والتأويل لعدم ثبوته، فنكفي بام سبق

  )٤٩-٢٩ص"(التوسل"



 
 

٤٢ 

 
 

 : ] أنه قالصروي عن النبي [
 »توسلوا بجاهي فإن جاهي عند اهللا عظيم «
 ]: قال اإلمام[
 )ال أصل له(
 القاعــــدة اجلليلــــة " يف قــــد نــــص عــــىل ذلــــك شــــيخ اإلســــالم ابــــن تيميــــةو

 فقـــد وصـــف اهللا ، ومقامـــه عنـــد اهللا عظـــيمصوممـــا ال شـــك فيـــه أن جاهـــه."
  ومــن املعلـوم أن نبينـا حممــدا،]وكــان عنـد اهللا وجيهـا[: تعـاىل موسـى بقولـه

ك أوجــه منــه عنــد ربــه ســبحانه وتعــاىل، أفــضل مــن موســىص  ، فهــو بــال شــ
 فــال يليــق اخللــط بيـــنهام ، يشء آخـــرصء والتوســل بجاهــهولكــن هــذا يش

 .ص إذ أن التوسل بجاهه،كام يفعل بعضهم
 وهــذا أمــر ال يمكــن معرفتــه ،يقــصد بــه مــن يفعلــه أنــه أرجــى لقبــول دعائــه

فالبـد فيـه  ،إدراكهـا يف بالعقل إذ أنـه مـن األمـور الغيبيـة التـي ال جمـال للعقـل
 فـإن ، وهـذا ممـا ال سـبيل إليـه البتـة،من النقل الـصحيح الـذي تقـوم بـه احلجـة

صــــــــحيح :  تنقــــــــسم إىل قــــــــسمنيصالتوســــــــل بــــــــه يف األحاديـــــــث الــــــــواردة
 أمــــا الــــصحيح فــــال دليــــل فيــــه البتــــة عــــىل املــــدعى مثــــل توســــلهم ،وضــــعيف



 
 

٤٣ 
 ال ص فإنـــه توســل بدعائـــهص وتوســل األعمـــى بــه،االستـــسقاء يف صبــه

إىل الرفيـق  بعـد انتقالـه ص وملـا كـان التوسـل بدعائـه،صبجاهـه وال بذاتـه
 بعـد وفاتـه غـري ممكـن وغـري صاألعىل غري ممكـن كـان بالتـايل التوسـل بـه

 .جائز
زمـن  يف ومما يدلك عىل هـذا أن الـصحابة ريض اهللا عـنهم ملـا استـسقوا

ك إال ألهنــم ،ص ومل يتوســلوا بــه، العبــاسص عمــر توســلوا بعمــه  ومــا ذلــ
 صعائـــهيعلمـــون معنـــى التوســـل املـــرشوع وهـــو مـــا ذكرنـــاه مـــن التوســـل بد

 وكـــذلك مل ، بـــدعاء عمـــه ألنـــه ممكـــن ومـــرشوعصولـــذلك توســـلوا بعـــده
  ذلـك ألن الـرس لـيس، مـن العميـان توسـل بـدعاء ذلـك األعمـىًينقل أن أحدا

ك نبــي الرمحــة ": قــول األعمــىيف  ك بنبيــ  ،" اللهــم إنــى أســألك وأتوجــه إليــ
 ، إيــاه بالــدعاء لــهص لــه كــام يقتــضيه وعــدهصدعائــه يف وإنــام الــرس األكــرب
 أي ص أي اقبــــل شــــفاعته" يف  اللهــــم فــــشفعه"دعائــــه  يف ويــــشعر بــــه قولــــه

 صقبـول دعائـه يف  أي اقبـل شـفاعتي أي دعـائي" وشفعني فيه " يف دعاءه
يف، فموضوع احلديث كله يـدور حـول الـدعاء كـام يتـضح للقـاريء الكـريم 

 وهلـــذ أنكـــره ، فـــال عالقـــة للحــديث بالتوســـل املبتــدع،هبــذا الـــرشح املــوجز
 " الـدر املختـار " يف أكـره أن يـسأل اهللا إال بـاهللا، كـام: م أبو حنيفـة فقـالاإلما

 .وغريه من كتب احلنفية
ل اإلمــــام الــــشافعي ُّوتوســــ: )٣٨١ص (مقاالتــــه  يف وأمـــا قــــول الكــــوثري
ـــــأيب حنيفـــــة مـــــذكور ـــــل  يف ب ـــــاريخ اخلطيـــــب "أوائ ـــــسند صـــــحيح فمـــــن " ت  ب

ــشري بــذلك إىل مــا أخر  )١/١٢٣(جــه اخلطيــب مبالغاتــه بــل مغالطاتــه فإنــه ي



 
 

٤٤ 
ـــق عمـــر بـــن إســـحاق بـــن إبـــراهيم قـــال مـــن : نبأنـــا عـــيل بـــن ميمـــون قـــال: طري

ــى ألتــربك بــأيب حنيفــة وأجــيء إىل قــربه": ســمعت الــشافعي يقــول كــل  يف إن
 ، فـإذا عرضـت يل حاجـة صـليت ركعتـني وجئـت إىل قـربه-ً يعني زائرا-يوم

 ." فام تبعد عني حتى تقىض،وسألت اهللا تعاىل احلاجة عنده
فهــــذه روايــــة ضــــعيفة بــــل باطلــــة فــــإن عمــــر بــــن إســــحاق بــــن إبــــراهيم غــــري 

 وحيتمــل أن يكــون هــو ،يشء مــن كتــب الرجــال يف ولــيس لــه ذكــر ،معــروف
 بـــن إســـحاق بـــن إبـــراهيم بـــن محيـــد بـــن الـــسكن أبــــو - بفـــتح العـــني-عمـــرو

 وذكــر أنــه بخــاري قــدم )١٢/٢٢٦(حممــد التونــسى وقــد ترمجــه اخلطيــب 
 فهــــو جمهــــول ً وال تعــــديال  ومل يــــذكر فيــــه جرحــــا)٣٤١( ســــنة  بغــــداد حاجــــا

 ويبعـــد أن يكــــون هـــو هـــذا إذ أن وفــــاة شـــيخه عـــيل بــــن ميمـــون ســــنة ،احلـــال
 فبــني وفــاتيهام نحومائــة ســنة فيبعــد أن يكــون قــد ، عـىل أكثــر األقــوال)٢٤٧(

 .أدركه
وعـىل كــل حــال فهــي روايـة ضــعيفة ال يقــوم عــىل صـحتها دليــل وقــد ذكــر 

 معنـى هـذه الروايـة ثـم أثبـت " اقتضاء الرصاط املـستقيم " يف شيخ اإلسالم
هــذا كــذب معلــوم كذبــه باالضــطرار عنــد مــن لــه : )١٦٥ص (بطالهنــا فقــال 
 فالــشافعي ملــا قــدم بغــداد مل يكــن ببغــداد قــرب ينتــاب للــدعاء ،معرفــة بالنقــل
ـــــة ـــــده البت ـــــشافعي معروفـــــا،عن ـــــل ومل يكـــــن هـــــذا عـــــىل عهـــــد ال  وقـــــد رأى ،ً ب

والــــــيمن والـــــشام والعـــــراق ومــــــرص مـــــن قبـــــور األنبيــــــاء الـــــشافعي باحلجـــــاز 
والصحابة والتابعني من كان أصحاهبا عنده وعنـد املـسلمني أفـضل مـن أيب 

 )إن( ثـــم !؟ فـــام بالـــه مل يتـــوخ الـــدعاء إال عنـــده،حنيفـــة وأمثالـــه مـــن العلـــامء



 
 

٤٥ 
أصـحاب أيب حنيفـة الــذين أدركـوه مثـل أيب يوســف وحممـد وزفـر واحلــسن 

 ثـم ، يكونوا يتحـرون الـدعاء ال عنـد أيب حنيفـة وال غـريهبن زياد وطبقتهم مل
كتابـــــه مـــــن كراهـــــة تعظـــــيم قبـــــور  يف قـــــد تقـــــدم عـــــن الـــــشافعي مـــــا هـــــو ثابـــــت

 وإنـام يـضع مثـل هـذه احلكايـات مـن يقـل علمـه ،املخلوقني خشية الفتنة هبا
 . وإما أن يكون املنقول من هذه احلكايات عن جمهول ال يعرف،ودينه

ــــث ضــــعيفة تــــدل وأمــــا القــــسم الثــــاين ــــث التوســــل فهــــي أحادي  مــــن أحادي
 فيحـــــسن هبـــــذه املناســـــبة التحـــــذير منهـــــا ،بظاهرهـــــا عـــــىل التوســـــل املبتـــــدع

 :  فمنها،والتنبيه عليها
 اغفــر ألمــي فاطمــة بنــت ، اهللا الــذي حييــي ويميــت وهــو حــي ال يمــوت"

ك واألنبيــاء الــذين مــن ،أســد ولقنهــا حجتهــا ووســع عليهــا مــدخلها ــ  بحــق نبي
 .ضعيف ."... أرحم الرامحنيقبيل فإنك

 " األوســـــــــط " و)٣٥٢ ـ ٢٤/٣٥١( " الكبــــــــري " يف رواه الطــــــــرباين
 " حليــــة األوليــــاء " يف  ومــــن طريقــــه أبـــو نعــــيم،) الريـــاض-١/١٥٢،١٥٣(
: حــــدثنا أمحــــد بــــن محــــاد بــــن زغبــــة قــــال روح بــــن صــــالح قــــال: )٣/١٢١(

 حليــة " يف حــدثنا ســفيان الثــوري عــن عاصــم األحــول ومــن طريقــه أبــو نعــيم
ك قــال)٣/١٢١( "األوليــاء  ــس بــن مالــ ملــا ماتــت فاطمــة بنــت أســد :  عــن أن

دعـــــا أســـــامه بــــــن زيـــــد وأبـــــا أيــــــوب ...بـــــن هاشـــــم أم عـــــيل ريض اهللا عــــــنهام
 دخـــل ،فلــام فـــرغ...األنــصاري وعمـــر بــن اخلطـــاب وغالمـــا أســود حيفـــرون

تفــرد بــه روح : فـذكره، وقــال الطــرباين... فاضــطجع فيــه فقــالصرسـول اهللا
 .بن صالح



 
 

٤٦ 
وفيــــه روح بــــن : )٩/٢٥٧( " جممــــع الزوائــــد " يف قــــال اهليثمــــي: قلــــت

 . وبقية رجاله رجال الصحيح،صالح وثقه ابن حبان واحلاكم وفيه ضعف
 ذلـك ألن زغبـة هـذا ،وبقية رجالـه رجـال الـصحيح نظـر رجـيح: ويف قوله

  أقـول هـذا مـع العلـم أنـه،لـه إال النـسائي  بـل مل يـرو،ليس من رجال الصحيح
 .سه ثقةنفيف 

 فقــد ،حــال روح بـن صـالح وقــد تفـرد بـه كــام قـال الطـرباين يف بقـي النظـر
 ولكـــن قـــد ضـــعفه مـــن قـــوهلم ،وثقـــه ابـــن حبـــان واحلـــاكم كـــام ذكـــر اهليثمـــي

أنــه جــرح واجلــرح مقــدم عــىل التعــديل : األول: أرجــح مــن قــوهلام ألمــرين
 .برشطه

ثـق املجهـولني  مـا يوًالتوثيـق فإنـه كثـريا يف أن ابن حبان متساهل: واآلخر
 كـــام نقـــل ؟حتـــى الـــذين يـــرصح هـــو نفـــسه أنـــه ال يـــدري مـــن هـــو وال مـــن أبـــوه

ك ابــن عبــد اهلــادي التــساهل احلــاكم  يف ومثلــه ،" الــصارم املنكــي " يف ذلــ
ــــــرتاجم والرجــــــال ــــــد  ،كــــــام ال خيفــــــى عــــــىل املتــــــضلع بعلــــــم ال فقــــــوهلام عن

 ،ببالتعـــارض ال يقـــام لـــه وزن حتـــى ولوكـــان اجلـــرح مـــبهام مل يـــذكر لـــه ســـ
 فقــد ضــعفه ابــن عــدي !؟ابــن صــالح هــذا يف فكيــف مــع بيانــه كــام هــو احلــال

:  وقـــــال الـــــدارقطني،رويـــــت عنـــــه منـــــاكري:  وقـــــال ابـــــن يـــــونس،)٣/١٠٠٥(
 وقــال ابــن عــدي بعــد أن ،ضــعفوه:  وقــال ابــن مــاكوال،احلــديث يف ضــعيف

 .نكارةويف بعض حديثه : خرج له حديثني



 
 

٤٧ 
 ،م عــىل تــضعيف هــذا الرجــلفأنــت تــرى أئمــة اجلــرح قــد اتفقــت عبــاراهت

 ال ً فمثلــه إذا تفــرد باحلــديث يكــون منكــرا،وبينــوا أن الــسبب روايتــه املنــاكري
 . فال يغرت بعد هذا بتوثيق من سبق ذكره إال جاهل أو مغرض،حيتج به

وممــا تقــدم يتبــني للمنــصف أن الــشيخ زاهــدا الكــوثري مــا أنــصف العلــم 
ــــرص عــــىل ذكــــر  تقويتــــه ًحــــني تكلــــم عــــىل هــــذا احلــــديث حمــــاوال ــــث اقت حي

روح بـــن صـــالح دون أن يـــشري أقـــل إشـــارة إىل أن هنـــاك  يف التوثيـــق الـــسابق
 " مـــــن )٣٧٩ص ( انظـــــر !تـــــضعيفا لـــــه ممـــــن هـــــم أكثـــــر وأو ثـــــق ممـــــن وثقـــــه

 .! نفسه"مقاالت الكوثرى 
ومــــن عجيــــب أمــــر هــــذا الرجــــل أنــــه مــــع ســــعة علمــــه يغلــــب عليــــه اهلــــوى 

حلــديث الــذين يــرميهم ظلــام والتعـصب للمــذهب ضــد أنــصار الــسنة وأتبــاع ا
 عــىل توثيــق ابــن ًفــرتاه هنــا يميــل إىل تقويــة هــذا احلــديث معتمــدا ،باحلــشوية

 !حبان ما دام هذا احلديث يعارض ما عليه أنصار السنة
  فــرتاه يــرده وإن كــان ابــن حبــان صــححه أو  ،فــإذا كــان احلــديث عليــه ال لــه

 !وثق رواته
صــالته بعــد خلــع النعــل   يفصضيهُحــديث مــ يف  يقــولًفــانظر إليــه مــثال

ــــــان واحلــــــاكم،النجــــــسة :  قــــــال" صــــــحيحيهام " يف  وقــــــد أخرجــــــه ابــــــن حب
 مــن )١٨٥انظــر ص ( !!التــصحيح مــشهور يف وتــساهل احلــاكم وابــن حبــان

 ." مقاالته "



 
 

٤٨ 
 وإعاللـــه بتـــساهل " صـــحيح أيب داود " يف واحلـــديث صـــحيح كـــام بينتـــه

ــث، ألنــه لــيس فيــه مــن مل يوثقــه   بــل رجالــه ،غريمهــااملــذكورين تــدليس خبي
 .كلهم رجال مسلم

ك  يف كالمــه عــىل حــديث األوعــال وتــضعيفه إيــاه وهــو يف وانظــر إليــه ذلــ
ك عــىل أن راويــه عبــد اهللا بــن عمــرية جمهــول يف مــصيب تــراه يعتمــد  ثــم ،ذلــ

 ،الثقـــات يف نعـــم ذكـــره ابـــن حبـــان: )٣٠٩ص (التعليـــق فيقـــول  يف يـــستدرك
ك أن يــذكر يف لكــن طريقتــه  فــال ،مــن مل يطلــع عــىل جــرح فيــهالثقــات  يف ذلــ

ك عــن حــد اجلهالــة عنــد اآلخــرين  وقــد رد ابــن حجــر شــذوذ ابــن ،خيرجــه ذلــ
 ." لسان امليزان " يف حبان هذا
فقــد ثبــت هبــذه النقــول عــن الكــوثري أن مــن مذهبــه عــدم االعــتامد : قلــت

 فكيــــف ســـاغ لــــه أن ،ذلـــك يف عـــىل توثيـــق ابــــن حبـــان واحلــــاكم لتـــساهلهام
صـدد الكـالم عليـه ملجـرد تـوثيقهام لراويــه  يف  نحـنيـصحح احلـديث الـذي

 والســــيام أنـــــه قـــــد رصح غريمهــــا ممـــــن هــــو أعلـــــم مـــــنهام ،روح بــــن صـــــالح
ــــضعيفه مثــــل هــــذه  يف  اللهــــم لــــوال العــــصبية املذهبيــــة مل يقــــع!؟بالرجــــال بت

 . فال جتعل اللهم تعصبنا إال للحق حيثام كان،اخلطيئة
الوقـــت نفـــسه تـــدل عـــىل  يف التوســـل وهـــي يف ومـــن األحاديـــث الـــضعيفة

 :  احلديث اآليت،تعصب الكوثري
اللهــم إين أســألك بحــق الــسائلني : مــن خــرج مــن بيتــه إىل الــصالة فقــال«
أقبـــل ... فـــإين مل أخــرج أرشا وال بطــرا، وأســألك بحـــق ممــشاي هــذا،عليــك

 .»اهللا عليه بوجهه واستغفر له ألف ملك 



 
 

٤٩ 
 .ضعيف

 " يف  والبغــــوي)٣/٢١( وأمحــــد )٢٦٢ -١/٢٦١(أخرجـــه ابــــن ماجــــه 
 مــن طريـــق )٨٣رقـــم ( وابـــن الــسني )٩/٩٣/٣( "اجلعــد  حــديث عــيل بـــن

 . بهًبن مرزوق عن عطية العويف عن أيب سعيد اخلدري مرفوعا فضيل
فــضيل بــن مــرزوق وثقــه مجاعــة :  األول،وهــذا ســند ضــعيف مــن وجهــني

وقــال أبــو : )٣٩٣( " مقاالتــه "بعــض  يف  وقــول الكــوثري،وضــعفه آخــرون
 بـــل وثقـــه ، ومل يـــضعفه ســـواه وجرحـــه غـــري مفـــرس،يف احلـــديثضـــع: حـــاتم
 : فيه أخطاء مكشوفة.البستي
 ومـــا أظـــن هـــذا خيفـــى ، فإنـــه باطـــل،قولـــه مل يـــضعفه غـــري أيب حـــاتم: ًأوال

 بعــد أن حكــى أقــوال املــوثقني " التهــذيب "ترمجتــه مــن  يف  فــإن،عــىل مثلــه
وق هيـم كثـريا صـالح احلـديث صـد: وقـال ابـن أيب حـاتم عـن أبيـه: له ما نصه

 .يكتب حديثه
 .ال:  قال؟حيتج به: قلت

لــيس هــو مــن رشط : قــال مــسعود عــن احلــاكم...ضــعيف: وقــال النــسائي
 .الصحيح

: الثقــــات يف  قــــال ابــــن حبــــان،وقــــد عيــــب عــــىل مــــسلم إخراجــــه حلديثــــه
 عــىل الثقــات ويــروي عــن عطيــة ئكــان خيطــ: " الــضعفاء" يف  وقــال،ئخيطـ

 .املوضوعات



 
 

٥٠ 
عفه مــع أيب حـاتم النــسائي واحلــاكم وابـن حبــان مــع فأنـت تــرى أنــه قـد ضــ
 .التوثيق كام تقدم يف أهنام من املتساهلني

 .وجرحه غري مفرس: قوله: ًثانيا
 ،نفــس كــالم أيب حــاتم الــذي نقلتــه يف  بــل هــو مفــرس،فهــذا غــري مــسلم بــه

 يف  وقــد اعتمــد احلــافظ ابــن حجــر هــذا القــول فقـــال،ًهيــم كثــريا: وهــو قولــه
ك أنــه ال ،ًحديثــه كثــريا يف ، فمــن كــان هيــم" هيــم صــدوق": ترمجتــه  فــال شــ

 .حمله من علم املصطلح يف حيتج به كام هو مقرر
 .بل وثقه البستي: قوله: ًثالثا
ــرصيح باســم ،البــستي هــو ابــن حبــان: قلــت  وإنــام عــدل الكــوثري عــن الت

 وقــد علمــت أن ابــن ،ً ومتوهيــاً تدليــسا)البــستي( إىل ذكــر نــسبته )ابــن حبــان(
 يف  وأخـرى)٧/٣١٦( " الثقـات " يف  فمـرة أورده، كان لـه فيـه قـوالنحبان

 واالعــتامد عــىل هــذا أوىل مــن األول، ألنــه بــني فيــه )٢/٢٠٩( " الــضعفاء "
املــصطلح  يف  فهــو جــرح مفــرس يقــدم عــىل التعــديل كــام تقــرر،ســبب ضــعفه

 .ًأيضا
   وهـــو ،أنـــه مـــن روايــة عطيـــة العـــويف: تـــضعيف احلــديث يف الوجــه الثـــاين

 .ًعيف أيضاض
 ،ً مدلــساًصــدوق خيطــيء كثــريا كــان شــيعيا: " التقريــب " يف قــال احلــافظ

 وقــــد خــــالفوا ،فهــــذا جــــرح مفــــرس يقــــدم عــــىل قــــول مــــن وثقــــه مــــع أهنــــم قلــــة
 " هتـــــذيب التهـــــذيب " يف مجهـــــور األئمـــــة الـــــذين ضـــــعفوه وجتـــــد أقـــــواهلم

  هـي خالصـة هـذه األقـوال كــام" التقريـب "وعبـارة احلـافظ التـي نقلتهـا عـن 



 
 

٥١ 
 وهلـــذا جـــزم ،ال خيفـــى عـــىل البـــصري هبـــذا العلـــم فـــال نطيـــل الكـــالم بـــذكرها

 . بأنه ضعيف" امليزان " يف الذهبي
 فقـال ،أما تدليـسه فالبـد مـن بيانـه هاهنـا ألن بـه تـزول شـبهة يـأيت حكايتهـا

 :  ما نصه" الضعفاء " يف ابن حبان
ســـمع مـــن أيب ســـعيد أحاديـــث فلـــام مـــات جعـــل جيـــالس الكلبـــي حيـــرض 

 وكنـاه أبـا سـعيد ، فيحفظـه، كـذاصقال رسـول اهللا:  فإذا قال الكلبي،فتهبص
حــــدثني أبــــو ســــعيد :  فيقــــول؟مــــن حــــدثك هــــذا:  فــــإذا قيــــل لــــه،ويــــروي عنــــه

 ! وإنام أراد الكلبي،فيتومهون أنه يريد أبا سعيد اخلدري
 .ال حيل كتب حديثه إال عىل التعجب: قال

الـــشيخ الكـــوثري جتـــاه  الكـــريم مـــا كـــان موقـــف ئفهـــل تـــدري أهيـــا القـــار
 إنـه مل يـرش إليهـا أدنـى إشـارة ؟تضعيف الرجـل يف تلك األقوال املشار إليها

 األمـــر الـــذي ينكــره عـــىل خـــصومه ،واكتفــى بـــذكر أقــوال القلـــة الـــذين وثقــوه
 بـــل إنـــه أو هــــم أن ، وليتـــه وقـــف عنـــد هـــذا)"مقاالتـــه " مـــن ٣٩٢انظـــر ص (

وعطيــــة : )٣٩٤ص ( فقــــال ًســــبب تــــضعيفه أمــــر ال يــــصلح أن يكــــون جرحــــا
 . لكن حسن له الرتمذي عدة أحاديث،جرح بالتشيع

وقـــــصده مـــــن هـــــذا إفـــــساح املجـــــال لتقـــــديم أقـــــوال املـــــوثقني بإهيـــــام أن 
ــــــسبب تــــــشيعه ــــــد ،املــــــضعفني إنــــــام ضــــــعفوه ب  وهــــــو ســــــبب غــــــري جــــــارح عن

 يف  كـــام تقـــدمًاحلقيقـــة إنـــام هـــو خطـــأه كثـــريا يف  مـــع أن الـــسبب،املحققـــني
فــانظر كــم يبعــد التعــصب بــصاحبه عــن اإلنــصاف  ،كــالم احلــافظ ابــن حجــر

 !واحلق



 
 

٥٢ 
وأمـــا حتــــسني الرتمــــذي لــــه فــــال حجــــة فيـــه بعــــد قيــــام املــــانع مــــن حتــــسني 

 وهــــــذا يشء ال ،التــــــصحيح والتحــــــسني يف  والرتمــــــذي متــــــساهل،احلــــــديث
كالمــه عــىل  يف  فقــد نقــل هــو نفــسه- عفــا اهللا عنــا وعنــه-خيفــى عــىل الــشيخ

كـم حـسن :  إليـه عـن ابـن دحيـة إنـه قـالحديث األوعال الذي سبقت اإلشارة
ال :  وعــن الــذهبي أنــه قــال!؟الرتمـذي مــن أحاديــث موضــوعة وأســانيد واهيـة

 مقـــــاالت " مـــــن ٣١١انظـــــر ص (يعتمـــــد العلـــــامء عـــــىل تـــــصحيح الرتمـــــذي 
 )."الكوثرى 

 !! ويف آخـر غـري حجـة،موضـع حجـة يف فانظر كيف جيعـل كـالم الرجـل
عــــد التــــرصيح باخلــــدري ال يبقــــى وب: ثــــم أجــــاب عــــن شــــبهة التــــدليس بقولــــه
 .احتامل التدليس والسيام مع املتابعة

 ،هـــذا احلـــديث هـــو اخلـــدري يف يعنـــي أن عطيـــة قـــد رصح بـــأن أبـــا ســـعيد
 .فاندفعت شبهة كونه هو الكلبي الكذاب

 ألن ابـن حبـان رصح كـام ، فالـشبهة ال تـزال قائمـة،وهذا دفع هزيل: قلت
عـن الكلبـي ويكنيـه بـأيب سـعيد كـان تقدم نقله عنه أن عطيـة ملـا كـان حيـدث 

 فمــن أيـن للــشيخ ،الـذين يـسمعون احلــديث عنـه يتومهــون أنـه يريــد اخلـدري
الكوثري أن الترصيح باخلـدري إنـام هـو مـن عطيـة ولـيس مـن تـوهم الـراوي 

 هـــذان احـــتامالن ال !؟عنـــه أو مـــن ومهـــه فقـــد علمـــت أنـــه كـــان يسء احلفـــظ
 . قائمةسبيل إىل ردمها وبذلك تبقى شبهة التدليس



 
 

٥٣ 
ومل ينفــرد عطيــة : وأمــا املتابعــة التــي أشــار إليهــا فهــي مــا فــرسه بقولــه قبــل

 ،روايــة عبــد احلكــم بــن ذكــوان يف  بــل تابعــه أبــو الــصديق عنــه،عــن اخلــدري
 .علله يف  وإن أعله به أبو الفرج،وهو ثقة عند ابن حبان

 ذهلقد عاد الـشيخ إىل االعتـداد بتوثيـق ابـن حبـان مـع اعرتافـه بـشذو: قلت
ال : ابـن ذكـوان هـذا يف  هـذا مـع قـول ابـن معـني،ذلك كام سبق النقـل عنـهيف 

 !؟ فأنى البن حبان أن يعرفه، فإذا مل يعرفه أمام اجلرح والتعديل،أعرفه
 فـــإعالل أيب الفـــرج ،فتبـــني أن ال قيمـــة هلـــذا املتـــابع جلهالـــة الـــراوي عنـــه

 !للحديث به حق ال غبار عليه عند من ينصف
تــضعيف احلـديث وهــو اضــطراب عطيــة أو ابــن  يف  ثالــثثـم بــدا يل وجــه

 ً وأخـــرى موقوفـــا،روايتـــه حيــث أنـــه رواه تـــارة مرفوعــا كـــام تقــدم يف مــرزوق
 )١٢/١١٠/١( " املـــصنف " يف عـــىل أيب ســـعيد كـــام رواه ابـــن أيب شـــيبة

:  ويف روايــــة البغــــوي مــــن طريــــق فــــضيل قــــال،ًعــــن ابــــن مــــرزوق بــــه موقوفــــا
موقـــوف : )٢/١٨٤( " العلـــل " يف  حـــاتم وقـــال ابـــن أيب،أحـــسبه قـــد رفعـــه

 .أشبه
ثـــم إن الــــشيخ حـــاول أن يــــشد مـــن عــــضد احلـــديث بــــأن أوجـــد لــــه طريقــــا 

 بـسند فيـه الـوازع " اليـوم والليلـة "عمـل  يف وأخرج ابن الـسني: أخرى فقال
 . وليس فيه عطية وال ابن مرزوق)كذا( ،عن بالل
ــشيخ عــىل هــذا فلــم يبــني مــا حــال هــذا : قلــت ــزد ال الــوازع وهــل هــو ومل ي

 ؟ أو هـــل عنـــده وازع يمنعـــه مـــن روايـــة الكـــذب،ممـــن يـــصلح أن يستـــشهد بـــه
ولـــو أنـــه بـــني ذلـــك لظهـــر لكـــل ذي عينـــني أن روايتـــه هلـــذا احلـــديث وعـــدمها 



 
 

٥٤ 
 ذلـك ألنـه ضـعيف بمـرة عنـد أئمـة احلـديث بـال خـالف عنـدهم، حتـى ،سواء

ب عـىل ارض:  وقـال البنـه،ا لـيس بـشىء ضعيف احلـديث جـد: قال أبو حاتم
 .أحاديثه فإهنا منكرة
 وكـــذا قـــال !روى أحاديـــث موضـــوعة: - عـــىل تـــساهله-بـــل قـــال احلـــاكم

 . وهو الوازع بن نافع العقييل،غريه
الروايـــة ال يعتـــضد بحديثـــه وال كرامـــة حتـــى عنـــد  يف فمـــن كـــان هـــذا حالـــه

 : " مقاالته " من )٣٩ص (ذلك  يف الشيخ نفسه فاسمع إن شئت كالمه
إنـــام يرفـــع احلـــديث إىل مرتبـــة احلـــسن لغـــريه إذا كـــان  إن تعـــدد الطـــرق "

ــــضعف ــــضبط فقــــط يف ال  ال مــــن ناحيــــة هتمــــة ،الــــرواة مــــن جهــــة احلفــــظ وال
 ." فإن كثرة الطرق ال تفيد شيئا إذ ذاك ،الكذب

 اللبيـــب مل ســـكت الـــشيخ عـــن بيـــان حـــال الـــوازع ئومـــن هنـــا يتبـــني للقـــار
 !هذا

وأحـــــدمها أشـــــد ومجلــــة القـــــول أن هـــــذا احلـــــديث ضـــــعيف مـــــن طريقيـــــه 
 ، وقــد ضــعفه البوصــريى واملنــذري وغريمهــا مــن األئمــة، مــن اآلخــرًضــعفا

 ، وقـــد تكلمـــت عـــىل حـــديث بـــالل هـــذا،ومـــن حـــسنه فقـــد وهـــم أو تـــساهل
 .)٦٢٥٢(وكشفت عن تدليس الكوثري فيام سيأيت 
 : التوسل يف ومن األحاديث الضعيفة بل املوضوعة

لك بحــق حممــد ملــا غفــرت يــا رب أســأ:  قــال، ملــا اقــرتف آدم اخلطيئــة"
يـــا رب ملـــا :  قـــال؟ ومل أخلقـــهًيـــا آدم وكيـــف عرفـــت حممـــدا:  فقـــال اهللا،يل



 
 

٥٥ 
ك يف  ونفخــت،خلقتنــي بيــدك  فرأيــت عــىل قــوائم ، رفعــت رأيس،مــن روحــ

ــضف إىل ،العــرش مكتوبــا ال إلــه إال اهللا حممــد رســول اهللا ك مل ت  فعلمــت أنــ
ك ــ م إنــه ألحــب اخللــق صــدقت يــا آد:  فقــال اهللا،اســمك إال أحــب اخللــق إلي

 ." ولوال حممد ما خلقتك ، ادعني بحقه فقد غفرت لك،إيل
 .موضوع

ــــــــن عــــــــساكر )٢/٦١٥( " املــــــــستدرك " يف أخرجــــــــه احلــــــــاكم ــــــــه اب  وعن
 بنعمـة ربـه صباب مـا جـاء فـيام حتـدث بـه يف  وكذا البيهقي)٢/٣٢٣/٢(

 مــن طريــق أيب احلــارث عبــد اهللا بــن مــسلم )٥/٤٨٨ (" دالئــل النبــوة "مــن 
 نبأنــا عبــد الــرمحن بــن زيــد بــن أســلم ، حــدثنا إســامعيل ابــن مــسلمة،هــريالف

 :  وقال احلاكم،عن أبيه عن جده عن عمر بن اخلطاب مرفوعا
  وهو أول حـديث ذكرتـه لعبـد الـرمحن بـن زيـد بـن أسـلم،صحيح اإلسناد

 .هذا الكتابيف 
 وعبــــد اهللا بــــن ، وعبــــد الــــرمحن واه،بــــل موضــــوع: فتعقبــــه الــــذهبي بقولــــه

 . الفهري ال أدري من هومسلم
:  هلــذا احلــديث وقــال" ميــزان االعتــدال " يف والفهــري هــذا أورده: قلــت

تفـــرد بـــه عبـــد :  وقـــال البيهقـــي" دالئـــل النبـــوة " يف خـــرب باطـــل رواه البيهقـــي
 .الرمحن بن زيد ابن أسلم وهو ضعيف

 يف  احلــافظ ابــن حجــرووافــق )٢/٣٢٣( " تارخيــه " يف وأقــره ابــن كثــري
هـذا  يف خـرب باطـل وزاد عليـه قولـه:  عـىل قولـه" امليـزان " أصله "  اللسان"

 .ال أستبعد أن يكون هو الذي قبله فإنه من طبقته: الفهري



 
 

٥٦ 
:  ذكـره ابـن حبـان فقـال،والذي قبله هو عبد اهللا بـن مـسلم بـن رشـيد: قلت

 يـــضع عــىل ليـــث ومالــك وابـــن هليعــة ال حيـــل كتـــب ،مــتهم بوضـــع احلــديث
 .ى عن ابن هدبة نسخة كأهنا معمولة وهو الذي رو،حديثه

 مــن طريــق )٢٠٧( " املعجــم الــصغري " يف واحلــديث أخرجــه الطــرباين
ال يــــروي عــــن عمــــر إال هبــــذا : أخــــرى عــــن عبــــد الــــرمحن بــــن زيــــد ثــــم قــــال

 .اإلسناد
 " يف رواه الطــــــــــــرباين: )٨/٢٥٣( " املجمــــــــــــع " يف وقــــــــــــال اهليثمــــــــــــي

 . وفيه من مل أعرفهم" الصغري " و"األوسط 
 قـــال شـــيخ ،وهـــذا إعـــالل قـــارص مـــا دام فيـــه عبـــد الـــرمحن بـــن زيـــد: قلـــت

ص ( "التوســـــل والوســـــيلة  يف  القاعـــــدة اجلليلـــــة" يف اإلســـــالم ابـــــن تيميـــــة
 يف  فإنــه نفــسه قــد قــال،وروايــة احلــاكم هلــذا احلــديث ممــا أنكــر عليــه: )٦٩

عبــد الــرمحن بــن زيــد : " املــدخل إىل معرفــة الــصحيح مــن الــسقيم "كتــاب 
وى عـــن أبيـــه أحاديـــث موضـــوعة ال خيفـــى عـــىل مـــن تأملهـــا مـــن بـــن أســـلم ر

 .أهل الصنعة أن احلمل فيها عليه
 .ًوعبد الرمحن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثريا: قلت

ك  يف وصــدق شــيخ اإلســالم نقلــه اتفــاقهم عــىل ضــعفه وقــد ســبقه إىل ذلــ
ك إذا فتـشت كتــب الرجـال،ابـن اجلـوزي ك لـن جتــد إال مـضع، فإنــ  ، لــهًفا فإنــ

حديثــه عنــد :  وقــال الطحــاوى، عــيل بــن املــديني وابــن ســعدّبــل ضــعفه جــدا
 .النهاية من الضعف يف أهل العلم باحلديث



 
 

٥٧ 
ـــك: وقـــال ابـــن حبـــان ـــى كثـــر ذل  يف كـــان يقلـــب األخبـــار وهـــو ال يعلـــم حت

 . فاستحق الرتك،روايته من رفع املراسيل وإسناد املوقوف
روى عـــــن أبيـــــه أحاديـــــث  :مـــــا ســـــبق عـــــن احلـــــاكم وقـــــال أبـــــو نعـــــيم نحـــــو

 .موضوعة
ولعــــل هــــذا احلــــديث مــــن األحاديــــث التــــي أصــــلها موقــــوف ومــــن : قلــــت

 ويؤيـــد ،ص أخطـــأ عبـــد الـــرمحن بـــن زيـــد فرفعهـــا إىل النبـــي،اإلرسائيليـــات
ــــا بكــــر اآلجــــري أخرجــــه ــــق )٤٢٧ص ( " الــــرشيعة " يف هــــذا أن أب  مــــن طري

يــه عــن جــده الفهــري املتقــدم بــسند آخــر لــه عــن عبــد الــرمحن بــن زيــد عــن أب
 . عليهًعن عمر بن اخلطاب موقوفا

حـــدثني :  مـــن طريـــق أيب مـــروان العـــثامين قـــال)٤٢٥ -٤٢٢ص (ورواه 
 عــثامن بــن خالــد عـن عبــد الــرمحن بــن أيب )ابــن وهــو خطـأ: يف األصـل(أيب 

 مــن الكلــامت التــي تــاب اهللا عــز وجــل عــىل آدم عليــه ": الزنــاد عــن أبيــه قــال
 احلـــديث نحـــوه "..ألك بحـــق حممـــد عليـــكاللهـــم إين أســـ: الـــسالم أنـــه قـــال

 .وليس فيه ادعني بحقه إلخ
 لــو رويــاوهــذا موقــوف وعــثامن وابنــه أبــو مــروان ضــعيفان ال حيــتج هبــام 

 ، عــىل بعـــض أتبــاع التـــابعنيً موقوفـــاً فكيـــف وقــد رويـــا قــوال،ًحــديثا مرفوعــا
أو  ، مــن مــسلمة أهــل الكتــاب أو غــري مــسلمتهم- واهللا أعلــم-وهــو قــد أخــذه

 .كتبه يف كام بينه شيخ اإلسالم ،بهم التي ال ثقة لنا هباعن كت
 عــن شــيخ مــن أهــل املدينــة مــن )٢/٣١٠/٢(وكــذلك رواه ابــن عــساكر 

 .أصحاب ابن مسعود من قوله موقوفا عليه وفيه جماهيل



 
 

٥٨ 
فـال جـرم أن حكـم عليـه  ،صأن احلديث ال أصـل لـه عنـه: ومجلة القول

 .عسقالين كام تقدم النقل عنهامبالبطالن احلافظان اجلليالن الذهبي وال
أن آدم عليـه الـسالم عـرف  يف ومما يدل عـىل بطالنـه أن احلـديث رصيـح

 ، وقبـــل هبوطـــه إىل األرض،اجلنـــة يف  وكـــان ذلـــك، عقـــب خلقـــهصالنبـــي
حــديث إســناده خــري مــن هــذا عــىل ضــعفه أنــه مل يعرفــه إال بعــد  يف وقــد جــاء

 ).٤٠٣(ر احلديث  انظ!األذان يف نزوله إىل اهلند وسامعه باسمه
ومع هذا كلـه فقـد جـازف الـشيخ الكـوثري وصـححه مـع اعرتافـه بـضعف 

إال أنـــــه مل يـــــتهم :  فقـــــال)٣٩١ص (عبـــــد الـــــرمحن بـــــن زيـــــد لكنـــــه اســـــتدرك 
 . ومثله ينتقى بعض حديثه، بل بالوهم،بالكذب
ــث موضــوعة كــام تقــدم عــن : قلــت لقــد بلــغ بــه الــوهم إىل أنــه روى أحادي

له ال يصلح أن ينتقـى مـن حديثـه حتـى عنـد الكـوثري  فمث،احلاكم وأيب نعيم
صـدد حكمــه  يف )٤٢ص ( فاسـمع إن شـئت مــا قالـه ،لـوال العـصبية واهلــوى
 ).١٤( وقد تقدم برقم "... إياكم وخرضاء الدمن"بالوضع عىل حديث 

وإنـــام مـــدار احلكـــم عـــىل اخلـــرب بالوضـــع أو الـــضعف الـــشديد مـــن حيـــث 
ب أو املـتهم بالكـذب أو الفـاحش اخلطـأ الصناعة احلديثية هو انفـراد الكـذا

 .به
وقــــد علمــــت ممــــا ســــبق أن مــــدار احلــــديث عــــىل عبــــد الــــرمحن بــــن زيــــد 

 عـــىل أقـــل األحـــوال عنـــده لـــو   جـــداً فيكـــون حديثـــه ضـــعيفا،الفـــاحش اخلطـــأ
 !أنصف



 
 

٥٩ 
وهــذا هــو : )٣٩١ص (ومـن عجيــب أمـره أنــه يقــول عقـب عبارتــه الـسابقة 

ا قبلـه مالـك فـيام روى ابـن محيـد الذي فعله احلاكم حيث رأى أن اخلـرب ممـ
وهـو وسـيلتك ووسـيلة أبيـك آدم عليــه : عنـه حيـث قـال أليب جعفـر املنـصور

 .السالم
 فهـــل يلـــزم مـــن !؟فمـــن أيـــن لـــه أن احلـــاكم رأى أن اخلـــرب ممـــا قبلـــه مالـــك

 هــذا مـــا ال ، أنــه كـــان حيفــظ كــل يشء عــن أي إمــامًكــون الرجــل كــان حافظــا
وإال ...يــه مــن نقــل يــرصح بــأن احلــاكم رأى فمثــل هــذا البــد ف!؟يقولــه إنــسان

 . ما ليس له به علمافمن ادعى ذلك فقد قف
َقبـلثم هب أن مالكـا   فهـل ذلـك يلـزم غـريه أن يقبلـه وهـو مل يـذكر ، اخلـربٍَ

 أفــــــال جيــــــوز أن يكــــــون ذلــــــك مـــــــن ،صإســــــناده املتــــــصل منــــــه إىل النبــــــي
هـــــل روايتهـــــا عـــــن بعــــض مـــــسلمة أ يف اإلرسائيليــــات التـــــي تـــــساهل العلــــامء

 فقـــد كـــان يـــروي عنـــه بعـــضها ابـــن عمـــر وابـــن ،الكتـــاب مثـــل كعـــب األحبـــار
 مقالـة كعـب األحبـار " ـ ٣٤ص (عباس وأبوهريرة بـاعرتاف الكـوثري نفـسه 

ك، فــإذا جــاز هــذا هلــؤالء)"واإلرسائيليــات  ك ملالــ  بــىل ثــم ؟ أفــال جيــوز ذلــ
 .بىل

ك املــذكور ال جيــوز أن يكــون شــاهدا حــديث  لل  مقويــاًفثبــت أن قــول مالــ
 .صاملروى عن النبي

ك ك عــن مالــ  ! كيــف ودون ثبوتــه خــرط القتــاد،وهــذا كلــه يقــال لوثبــت ذلــ
الـــراجح عنـــد  يف فإنـــه يرويـــه عنـــه ابـــن محيـــد وهـــو حممـــد بـــن محيـــد الـــرازي

الكـــوثري ثـــم اعتمـــد هـــو عـــىل توثيـــق ابـــن معـــني إيـــاه وثنـــاء أمحـــد والـــذهيل 



 
 

٦٠ 
ذيب كثـــريين  بـــل وعـــن تكـــ، وتغافـــل عـــن تـــضعيف مجهـــور األئمـــة لـــه،عليـــه

 مثــل أيب حــاتم والنــسائي وأيب زرعــة ورصح هــذا أنــه كــان يتعمــد ،مــنهم إيــاه
 وقـال صـالح بـن ، ومثل ابن خـراش فقـد حلـف بـاهللا أنـه كـان يكـذب،الكذب

 يف  وقــال،كــل يشء كــان حيــدثنا ابــن محيــد كنــا نتهمــه فيــه: حممــد األســدي
 وقـال ،هللا منـه أجـرأ عـىل اً ومـا رأيـت أحـدا،كانـت أحاديثـه تزيـد: موضع آخـر

ــــضا مــــا رأيــــت أحــــدا أحــــذق بالكــــذب مــــن رجلــــني ســــليامن الــــشاذكوين : ًأي
 . كان حيفظ حديثه كله،وحممد ابن محيد

لوحـــدث األســـتاذ عـــن : قلـــت البـــن خزيمـــة: وقـــال أبـــو عـــيل النيـــسابوري
 ،إنـــه مل يعرفـــه:  فقـــال؟حممـــد بـــن محيـــد فـــإن أمحـــد قـــد أحـــسن الثنـــاء عليـــه

 .ًعليه أصالولوعرفه كام عرفناه ما أثنى 
 والكـــذب ،ًفهـــذه النـــصوص تـــدل عـــىل أن الرجـــل كـــان مـــع حفظـــه كـــذابا

أقــــوى أســــباب اجلــــرح وأبينهــــا، فكيــــف ســــاغ للــــشيخ تقــــديم التعــــديل عــــىل 
 علـــم ذلـــك عنـــد مـــن يعـــرف مبلـــغ !؟اجلـــرح املفـــرس مـــع أنـــه خـــالف معتقـــده
 وشــدة عداوتــه إيــاهم ســاحمه اهللا ،تعــصبه عــىل أنــصار الــسنة وأهــل احلــديث

 .نهوعفا ع
فتبــــــني ممــــــا ذكرنــــــاه أن هــــــذه القــــــصة املرويــــــة عــــــن مالــــــك قــــــصة باطلــــــة 

ك عــىل طريقــة أخــرى شــيخ اإلســالم يف  وقــد حقــق القــول،موضــوعة  يف ذلــ
  وابـن عبـد اهلـادي) ضمن جممـوع الفتـاوى-١/٢٢٧( " القاعدة اجلليلة "

 فلــــرياجعهام مـــــن أراد املزيــــد مــــن االطــــالع عـــــىل " الــــصارم املنكــــي "يف 
 . فيام أوردت كفاية فإن،بطالهنا



 
 

٦١ 
 . وخطأ من خالف،صوبذلك ثبت وضع حديث توسل آدم بالنبي

ــث التــي قبلــه يف ًولقــد أطلــت كثــريا ــق الكــالم عليــه وعــىل األحادي  ،حتقي
 ملـا وقفـت عـىل ، لـذلك وما كنت أود ذلك لـوال أنـى وجـدت نفـيس مـضطرا

 هبـا  يغـرتَّ فرأيـت مـن الواجـب الكـشف عنهـا لـئال،مغالطات الشيخ الكوثري
 . فمعذرة إىل القراء الكرام!من ال علم له بام هنالك

 يف هــــذا وإن مــــن اآلثــــار الــــسيئة التــــي تركتهــــا هــــذه األحاديــــث الـــــضعيفة
 مـــن األمـــة عـــن التوســـل املـــرشوع إىل التوســـل ًالتوســـل أهنـــا رصفـــت كثـــريا

 عــىل اســتحباب التوســل - فــيام أعلــم- ذلــك ألن العلــامء متفقــون،املبتــدع
 وعـــىل توســـل ،باســـم مـــن أســـامئه أو صـــفة مـــن صـــفاته تعـــاىلإىل اهللا تعـــاىل 

 .املتوسل إليه تعاىل بعمل صالح قدمه إليه عز وجل
 ، فيـهً خمتلفـاًالتوسـل املبتـدع فإنـه ال خيـرج عـن كونـه أمـرا يف ومهام قيل

دع مــــا  «ص  بقولـــهً وعمـــالًفلـــو أن النـــاس أنـــصفوا النـــرصفوا عنـــه احتياطـــا
ك  ــ ك إىل مــا ال يريب  ،لعمــل بــام أرشنــا إليــه مــن التوســل املــرشوعإىل ا» يريبــ

ولكـــنهم مـــع األســـف أعرضـــوا عـــن هـــذا ومتـــسكوا بالتوســـل املختلـــف فيـــه 
 !كأنـــه مـــن األمـــور الالزمـــة التـــي البـــد منهـــا والزموهـــا مالزمـــتهم للفــــرائض

ـــك ال تكـــاد تـــسمع شـــيخا بـــدعاء يـــوم اجلمعـــة وغـــريه إال   يـــدعوً أو عاملـــاًفإن
ــــك فإنــــك ال تكــــاد تــــسمع  وعــــىل ال،ضــــمنه التوســــل املبتــــدع عكــــس مــــن ذل

اللهـم إنـى أسـألك بـأن ": أحدهم يتوسل بالتوسل املستحب كأن يقول مـثال
 يـا بـديع الـسموات ،املنـان ،وحدك ال رشيـك لـك ،لك احلمد ال إله أال أنت

 مــع أن فيــه "... يــا ذا اجلــالل واإلكــرام يــا حــي يــا قيــوم إين أســألك،واألرض



 
 

٦٢ 
 ص أجــاب وإذا ســئل بــه أعطــى كــام قــالاالســم األعظــم الــذي إذا دعــي بــه 

 .فيام صح عنه
 يف  يتوســـل هبـــذا أو بغـــريه ممـــاًفهـــل ســـمعت أهيـــا القـــارئ الكـــريم أحـــدا

ك: ً أمــا أنــا فــأقول آســفا؟معنــاه ك ســيكون ،إننــى مل أســمع ذلــ  وأظــن أن جوابــ
ــضعيفة ؟هــذا يف  فــام الــسبب،كــذلك ــشار األحاديــث ال ك هــو مــن آثــار انت  ذلــ

 ً فعلــيكم هبــا أهيــا املــسلمون علــام،سنة الــصحيحة وجهلهــم بالــ،بــني النــاس
 .واُّ هتتدوا وتعزًوعمال

جـواز التوســل املبتـدع ألحــد  يف وبعـد طبـع مــا تقـدم اطلعـت عــىل رسـالة
ـــشامل املتهـــورين  ، متخمـــة بالتنـــاقض الـــدال عـــىل اجلهـــل البـــالغ،مـــشايخ ال

وبالـــــضالل واألباطيــــــل والتـــــأويالت الباطلــــــة واالفـــــرتاء عــــــىل العلـــــامء بــــــل 
 وزعمـــه أن توحيـــد ، مثـــل جتـــويز االســـتغاثة بـــاملوتى والنـــذر هلـــم!إلمجـــاعا

ــــك ممــــا ال يقــــول بــــه عــــامل !الربوبيــــة وتوحيــــد األلوهيــــة متالزمــــان  وغــــري ذل
كـل  يف  كام أنه حـشاها باألحاديـث الـضعيفة والواهيـة كـام هـي عادتـه،مسلم

 بــل إنــه صــحح بعــض مــا هــو معــروف ، وليتــه ســكت عنهــا-مــا لــه مــن رســائل
 إن أحـــــب ":  ويف األحاديـــــث الـــــصحيحة)٤٢ص ( بالـــــضعف كقولـــــه منهـــــا

 . وغري ذلك مما ال يمكن البحث فيه اآلن"اخللق إىل اهللا أنفعهم لعباده 
ــــث  يف وإنــــام القــــصد أن أنبــــه القــــراء عــــىل مــــا وقــــع كالمــــه عــــىل األحادي

ــــــومههم  يف املتقدمــــــة ــــــل الكــــــذب املكــــــشوف لي ــــــدليس ب التوســــــل مــــــن الت
ذر منــه ومــن أمثالــه مــن الــذين ال يتقــون اهللا فــيام حــ يف  كــي يكونــوا،صــحتها



 
 

٦٣ 
 ألن غرضـــــــهم االنتـــــــصار ألهـــــــوائهم ومـــــــا وجـــــــدوا عليـــــــه آبـــــــائهم ،يكتبـــــــون
 .وأمهاهتم

ــس   »..بحــق نبيــك..اغفــر ألمــي فاطمــة«فيــه   الــذي)٢٣رقــم (فحــديث أن
ــق ابــن حبــان ،الــذي بينــا ضــعف إســناده  أوهــم هــو أنــه صــحيح بتمكــسه بتوثي
وقـــد أثبتنـــا ضـــعف هـــذا الـــراوي وعـــدم اعتـــداد  !واحلـــاكم لـــروح بـــن صـــالح

النقــل  يف  كــام أثبتنــا عــدم أمانــة الكــوثري،العلــامء بتوثيــق املــذكورين فتــذكر
واتباعـــه للهـــوى وقـــد جـــرى عـــىل طريقتـــه هـــذه مؤلـــف هـــذه الرســـالة بـــل زاد 

ص ( أنــه صــحيح قــال عقبــه ئ فإنــه بعــد أن ســاق احلــديث مومهــا القــار!عليـه
١٥( : 

  والـديلمي" املعرفـة " يف ابن عبـاس عنـد أيب نعـيموهلذا طرق منها عن 
 . بإسناد حسن كام قاله احلافظ السيوطي" الفردوس "يف 

 وربــام عــىل الـــسيوطي -فهــذا كــذب منــه عــىل ابــن عبــاس ريض اهللا عنــه
حــديث ابــن عبــاس موضــع الــشاهد مــن حــديث أنــس وهــو  يف  فلــيس-أيــضا
 وذلـك ممـا "م الـرامحني  بحق نبيـك واألنبيـاء الـذين قـبيل فإنـك أرحـ"قوله 

 !يوهن هذه الزيادة وال يقوهيا خالفا ملحاولة املؤلف الفاشلة املغرضة
وأخـــــرج : )١٥ص (خترجيـــــه  يف  فقـــــال)٢٥رقـــــم (وأمـــــا حـــــديث عمـــــر 

 ًهـــذا الكتــاب حـــديثا يف  وقــد التـــزم أن ال يــذكر" دالئــل النبـــوة " يف البيهقــي
 .ًموضوعا
 : واجلواب من وجهني: قلت



 
 

٦٤ 
 فقــد أخــرج فيــه غريمــا حــديث ،لتــزام املــذكور غــري مــسلم بــهأن اال: األول

 يف  ومـــن يتتبـــع مقاالتنـــا هـــذه،موضـــوع وقـــد نـــص عـــىل ذلـــك بعـــض النقـــاد
األحاديـث الـضعيفة واملوضـوعة جيـد أمثلـة عـىل ذلـك وحـسبك دلـيال اآلن 
هــذا احلــديث فقــد حكــم عليــه احلافظــان الــذهبي والعــسقالين بأنــه حــديث 

 يف ملؤلـف يتغـاىض عــن حكمهـام ومهـا املرجــع فــام بـال ا،باطـل كـام سـبق
 !.؟هذا الشأن ويتعلق باملتشابه من الكالم

 قـد ضـعف احلـديث فيـه " الـدالئل " يف أن البيهقي الـذي أخرجـه: اآلخر
 فــإن مل يكــن احلــديث عنــده موضــوعا فهــو عــىل األقــل ،كــام ســبق نقلــه عنــه

علــه  فهــو حجــة عــىل الــشيخ الــذي حيــاول بتحريــف الكــالم أن جي،ضــعيف
 !؟صحيحا

ـــف ختـــريج احلـــاكم للحـــديث وتـــصحيحه إيـــاه  وتغـــاىض ،ثـــم نقـــل املؤل
ــضا عــن تعقــب الــذهبي إيــاه الــذي ســبق أن ذكرنــاه ــرصح فيــه أنــه ،أي  والــذي ي

 كـــام تغـــاىض عـــن حـــال راويـــه عبـــد الـــرمحن بـــن زيـــد بـــن !حـــديث موضـــوع
 ! الذي اهتمه احلاكم نفسه بالوضع،أسلم

  وعـن قـول احلـافظ اهليثمـي،مـتهموعن غـريه ممـن ال يعـرف حالـه أو هـو 
 !.احلديث فيه من مل أعرفهميف 

 مـن هـذا املؤلــف وأمثالـه إهنـم يزعمـون أن بــاب االجتهـاد قـد أغلــق ًعجبـا
  وال،ً وتـضعيفاًاحلـديث تـصحيحا يف عىل الناس فليس هلـم أن جيتهـدوا ال

 ، ثـــم هـــم جيتهـــدون فـــيام ال علـــم هلـــم فيـــه البتـــة،ً وتفريعـــاً ترجيحـــا،الفقـــهيف 
 ثـم ! ويرضبون بكـالم ذوي االختـصاص عـرض احلـائط،وهو علم احلديث



 
 

٦٥ 
إذا :  وإال فقـل يل بـاهللا عليـك، متبعـني أهـواءهمٍمهم إن قلدوا قلدوا دون علـ

ك يف  وهــو معــروف بتــساهله-ًصــحح احلــاكم حــديثا  ورده عليــه أمثــال -ذلــ
الـــــذهبي واهليثمـــــي والعـــــسقالين أفيجـــــوز واحلالـــــة هـــــذه التعلـــــق بتـــــصحيح 

 اللهـــم فاحفظنـــا !اللهـــم إن هـــذا ال يقـــول بـــه إال جاهـــل أو مغـــرض! ؟احلــاكم
 .من اتباع اهلوى حتى ال يضلنا عن سبيلك

 قـد صـح عنـده حمـل الـشاهد ً أن اإلمـام مالكـا)١٦ص (ثم زعم املؤلـف 
ومل تـــــرصف وجهــــــك : مـــــن هـــــذا احلــــــديث حيـــــث قــــــال للخليفـــــة العباســــــى

 .؟ وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدمصعنه
 وأمـا املؤلـف فـال ، سلف بطالن نسبة هذه القـصة إىل مالـكوقد بينا فيام

 مـــا دام أهنـــا تؤيـــد ،هيمـــه التحقـــق مـــن ذلـــك، وســـيان عنـــده أثبتـــت أو مل تثبـــت
 .!هواه وبدعته إذ الغاية عنده تسوغ الوسيلة

ـــــرصح  ـــــه ي ـــــف وجهلـــــه أن أن التوســـــل : )١٢ص (ومـــــن هتـــــو ر هـــــذا املؤل
صاحلني واالســـــــــتغاثة  وســـــــــائر األنبيـــــــــاء واألوليـــــــــاء والـــــــــص برســـــــــول اهللا

 مما أمجعت عليـه األمـة قبـل ظهـور هـذا املبتـدع ابـن تيميـة الـذي جـاء...هبم
 !.القرن الثامن اهلجري وابتدع بدعتهيف 

فـــإن إنكـــار التوســـل بغـــري اهللا تعـــاىل ممـــا رصح بـــه بعـــض األئمـــة األولـــني 
ــص أيب حنيفــة  )٧٧ص (ذلــك  يف املعــرتف بفــضلهم وفقههــم، وقــد نقلنــا ن

ملوثـوق هبـا مـن كتـب احلنفيـة وفيهـا عـن صـاحبيه اإلمـام حممـد من الكتب ا
ـــك ممـــا يعتـــرب قاصـــمة الظهـــر هلـــؤالء املبتدعـــة وأيب يوســـف نحـــو  فـــأين ،ذل

 وإن مــن أكــرب االفــرتاء عــىل اإلمجــاع أن !؟اإلمجــاع املزعــوم أهيــا املتهــور



 
 

٦٦ 
ــف جــواز االســتغاثة بــاألموات مــن الــصاحلني  وهــذه ؟ينــسب إليــه هــذا املؤل

 ، أحـــد مـــن ســـلف األمـــة وعلامئهـــا- واحلمـــد هللا- مل يقـــل هبـــاضـــاللة كـــربي
 يف ونحــن نتحــدى املؤلــف وغــريه مــن أمثالــه أن يأتينــا ولــو بــشبه نــص عــنهم

ــــك ــــك ولــــوال ضــــيق  يف  بــــل املعــــروف،جــــواز ذل كتــــب أتبــــاعهم خــــالف ذل
 .املجال لنقلنا بعض النصوص عنهم
 )٣٦ص ( فــاكتفى املؤلــف )٢٤رقــم (وأمــا حــديث أيب ســعيد اخلــدري 
ــأن نقــل حتــسينه عــن بعــض العلــامء ك مــن وجــوه بــام ال ،ب ــ  وقــد بينــا خطــأ ذل

 واملؤلـف ال هيمـه مطلقـا التحقيـق العلمـي ألنـه ،مـرد هلـا فـأغنى عـن اإلعـادة
كانــــت  ســـبيل تأييــــد هــــواه باألوهــــام ولــــو يف  بــــل هــــو يتعلــــق،لـــيس مــــن أهلــــه

 !.كخيوط القمر أو مدد األموات
 وجيــزة مــن جهــة اســتدالل املؤلــف وهبــذه املناســبة أريــد أن أقــول كلمــة

إن حــق الــسائلني عــىل : هبــذا احلــديث وأمثالــه عــىل التوســل املبتــدع فــأقول
معنــــاه  يف صــــح هــــذا احلــــديث ومــــا  فلــــو،اهللا تعــــاىل هــــو أن جييــــب دعــــاءهم

 بـل هـو توســل إليـه بــصفة مـن صــفاته ،ا إىل اهللا بــاملخلوقَّفلـيس فيـه توســل مـ
 ،ًعـــن حمـــل النـــزاع فتأمـــل منـــصفا وهـــذا أمـــر مـــرشوع خـــارج ،وهـــي اإلجابـــة

 توســــــل ص فــــــالنبى: وهبـــــذا يــــــسقط قــــــول هــــــذا املؤلــــــف عقــــــب احلــــــديث
ــــا ،بالــــسائلني األحيــــاء واألمــــوات ــــا نقــــول هــــذا مــــن حتريــــف الكلــــم فإنن  ألنن

 وعرفــــت املعنــــى ،صــــح احلــــديث بحـــق الــــسائلني  لـــو- إنــــام توســــل-نقـــول
 صــفة ًضا وذلــك أيــ، وهــو اإلثابــة مــن اهللا لعبــده، وبحــق املمــشى-الــصحيح

 !؟من صفاته تعاىل فأين التوسل املبتدع وهو التوسل بالذات



 
 

٦٧ 
ــرسيع بتنبيــه القــراء الكــرام إىل أمــرين آخــرين وردا  يف وأهنــي هــذا الــرد ال

 حــديث األعمــى وقــد ســبق )١٦ص (األمــر األول ذكــر : الرســالة املــذكورة
 ثــــم أتبعــــه بــــذكر قــــصة عــــثامن بــــن حنيــــف مــــع الرجــــل صــــاحب ،بيــــان معنــــاه

ــف أنــه شــكي إليــه أنــه يــدخل عــىل عــثامن بــن عفــان فــال يلتفــت احلاجــة  وكي
فـــدخل عـــىل عـــثامن بـــن ... فـــأمره ابـــن حنيـــف أن يـــدعو بـــدعاء األعمـــى!إليـــه

ــف هبــذه القــصة عــىل التوســل بــه!عفــان فقــىض لــه حاجتــه  ص  احــتج املؤل
 .بعد وفاته

 : وجوابنا من وجهني
   ص  بـهً مطلقـا والـصحابة اآلخـرون مل يتوسـلوا،أهنا قصة موقوفة:األول
 ألهنـــم يعلمـــون أن التوســـل بـــه معنـــاه التوســـل بدعائـــه وهـــذا غـــري ،بعـــد وفاتـــه

 .ممكن كام سبق بيانه
رســـــالتنا  يف  وبيـــــان ذلــــك،أهنـــــا قــــصة ال تثبـــــت عــــن ابـــــن حنيــــف: اآلخــــر

 . وقد سبقت اإلشارة إليها" التوسل أنواعه وأحكامه "اخلاصة 
 احلــارث املـــزين  قــصة جمــيء بــالل بــن)٢٥ص (ذكــر : ذلــك أنــه ونحــو
:  ومنادتــه إيــاهص عهــد عمــر إىل قــرب النبــي يف  ملــا قحــط النــاسالــصحايب

 ."يا رسول اهللا استسق ألمتك فإهنم قد هلكوا"
 لكــالم بعــض ًفهــذه أيــضا قــصة غــري ثابتــة وأوهــم املؤلــف صــحتها حمرفــا

الرسـالة  يف  وتفـصيل ذلـك،ذلـك بعـض ذوي األهـواء قبلـه يف ً مقلـدا،األئمة
 .يها إلئاملوم

  ).٩٩-١/٧٦"(الضعيفة"



 
 

٦٨ 

 
 ]:  أنه قالصروي عن النبي [
ِ إن اهللا تعــاىل حيــب مــن خلقــه األصــفياء األخفيــاء األبريــاء !يــا أبــا هريــرة« ْ َ

ُالــــشعثة رؤوســــ َ َ ِ َّ املغــــربة وجــــوههم،همَّ َ ْ َ اخلمــــصة بطــــوهنم،ُ  إال مــــن كــــسب ؛َِ
 وإن خطبــــــوا ،ُ مل يــــــؤذن هلــــــم؛ء الــــــذين إذا اســــــتأذنوا عــــــىل األمــــــرا،احلــــــالل

َاملتــــنعامت مل ينكحــــوا ُ َ مل يفتقــــدوا، وإن حــــرضوا؛ وإن غــــابوا،ِّ َ َمل يــــدعوا،  ؛ُ ْ ُ
ِ وإن مرضـــــوا،ُ مل يفـــــرح بطلعـــــتهم؛وإن طلعـــــوا  مل ؛ُ مل يعـــــاودوا، وإن مـــــاتوا؛َ

َيشهدوا  َْ«. 
، »ذاك أويــس القــرين «:  كيــف لنــا برجــل مــنهم؟ قــال!يــا رســول اهللا: قــالوا
 ، بعيــد مــا بــني املنكبــني،أشــهل ذو صــهوبة«: ومــا أويــس القــرين؟ قــال: قــالوا

 رام بذقنـــه إىل ، ضـــارب بذقنـــه إىل صـــدره،معتـــدل القامـــة آدم شـــديد األدمـــة
 ، يبكــي عــىل نفــسه، يتلــو القــرآن، واضــع يمينــه عــىل شــامله،موضــع ســجوده

َذو طمـــرين ال يؤبـــه لـــه ُْ ْ ِ متـــزر بـــإزار صـــوف ورداء صـــوف،ِ ٌ ُِ ل أهـــ يف  جمهـــول،َّ
 أال وإن ، ألبــر قــسمه؛ لــو أقــسم عــىل اهللا،أهــل الــسامء يف  معــروف،األرض

ــضاء ــرس ملعــة بي  قيــل للعبــاد ؛ أال وإنــه إذا كــان يــوم القيامــة،حتــت منكبــه األي
ُفيـــشفعه اهللا عـــز وجـــل.قـــف فاشـــفع:  ويقـــال ألويـــس،ادخلـــوا اجلنـــة ُِّ مثـــل  يف َ

َعدد ربيعة ومرض َ ُّ يا عمـر ويـا عـيل،ُ فاطلبـا إليـه أن يـستغفر  ؛امه إذا أنـتام لقيـت،ُ
 .احلديث بطوله» ...لكام يغفر اهللا تعاىل لكام



 
 

٦٩ 
 )ًمنكر جدا(
 ]: قال اإلمام[

 يف  ومــن طريقــه الرافعــي،)٨٢ -٨٠/ ٢ ("احلليــة" يف أخرجـه أبــو نعــيم
ــــــــاريخ قــــــــزوين "  ،تــــــــاريخ دمــــــــشق" يف  وابــــــــن عــــــــساكر،)٩٥ -١/٩١ ("ت
ــــق ســــلمة بــــن شــــبيب) ٢٠٢-٣/٢٠٠( ــــ: مــــن طري ــــا الولي د بــــن إســــامعيل ثن

 حـدثني خملـد بـن يزيـد عـن نوفـل ؛ثنا حممـد ابـن إبـراهيم بـن عبيـد: احلراين
بينــــا رســـــول :  عــــن الــــضحاك ابــــن مــــزاحم عــــن أيب هريــــرة قــــالاهللا بــــن عبــــد

ًليــصلني معكــم غــدا رجــل مــن أهــل ": حلقــة مــن أصــحابه إذ قــال يف صاهللا
 فـصليت  فغـدوت،فطمعت أن أكون أنـا ذلـك الرجـل: قال أبو هريرة."اجلنة

املــــسجد حتـــى انــــرصف النـــاس وبقيــــت أنــــا  يف  فأقمـــت،ص خلـــف النبــــي
 فجــاء ، مرتــد برقعــة، فبينــا نحــن عنــده إذ أقبــل رجــل أســود متــزر بخرقــة،وهــو

 فــدعا ؛يــا نبــي اهللا ادع اهللا يل:  ثـم قــالص يــد رســول اهللا يف حتـى وضــع يــده
 رسـول يـا:  فقلـت، له بالشهادة وإنا لنجد منه ريـح املـسك األذفـرص النبي

أفـال تـشرتيه فتعتقـه : قلـت." إنـه ململـوك لبنـي فـالن!نعم":  قال؟اهللا أهو هو
 إن كـــان اهللا تعـــاىل يريــــد أن جيعلـــه مــــن ،وأنـــى يل ذلــــك":  قــــال؟يـــا نبـــي اهللا

 وإن هـــذا األســـود ،ًإن ألهــل اجلنـــة ملوكـــا وســادة ،ملــوك اجلنـــة يــا أبـــا هريـــرة
: وزاد بعـــده.حلـــديث ا"...هريـــرة يـــا أبـــا.أصـــبح مـــن ملـــوك اجلنـــة وســـادهتم

 وفيهـــا ،إىل آخـــر القـــصة...فمكثـــا يطلبانـــه عـــرش ســـنني ال يقـــدران عليـــه: قـــال
 .طول ال حاجة بنا إىل ذكرها
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 قــــال ، الــــضحاك بــــن مــــزاحم؛وهــــذا إســــناد ضــــعيف مظلــــم منقطــــع: قلــــت

: وقــــــد ذكــــــر الــــــضحاك هــــــذا) ٢٤٣ص  ("مراســــــيله " يف احلـــــافظ العالئــــــي
وقـــال .ال أبـــا ســـعيد ريض اهللا عـــنهممل يـــدرك أبـــا هريـــرة و: وقـــال أبـــو حـــاتم"

 ، وابــن عبــاس ومجيــع مــن روى عنــه،أمــا رواياتــه عــن أيب هريــرة: ابــن حبــان
 ."ففي ذلك كله نظر

يشء مــن كتــب  يف  فيــه ثالثــة لــيس هلــم ذكــر؛والــسند إليــه ال يــصح: قلــت
 ، وحممــــد بــــن إبــــراهيم،الوليــــد بــــن إســــامعيل:  وهــــم،الــــرتاجم التــــي عنــــدي

 م يرتمجهم فل؛ونوفل بن عبد اهللا
 ، وال الـذين جـاءوا مـن بعـدهم،البخاري وال ابن أيب حـاتم وال ابـن حبـان

: أقـول.شـيوخ سـلمة بـن شـبيب يف  فقـد ذكـره املـزي؛األول مـنهم إال! اللهـم
  مل يتــورع الــسيوطي أن يقــول،ًومــع جهالــة هــؤالء واالنقطــاع املــرشوح آنفــا

ــــ"يف  ــــأس بــــه ": )١/٤٥١ ("ئالآلل ًقــــا أن ابــــن والعجيــــب ح! "وســــنده ال ب
ك) ٢/٣٦ ("التنزيــه " يف عــراق ــ ــيشء،أقــره عــىل ذل وليتأمــل !  ومل يتعقبــه ب

 وبـني قــول احلـافظ الــذهبي ،القـارئ اللبيـب الفــرق بـني الـسيوطي وقولــه هـذا
 ": )٢٨ -٤/٢٧ ("الــــسري"كتابــــه  يف وقــــد ســــاق مــــن هــــذا احلــــديث بعــــضه

 ." لعله موضوع ،وهذا سياق منكر
مــن روايــة ابــن ) ٤٤ -٢/٤٣ ("ضــوعاته مو يف  ابــن اجلــوزيهوقــد أورد

مــن طريــق حممــد بــن أيــوب ) ٢٩٨-٢/٢٩٧ ("الــضعفاء" يف  وهــذا،حبــان
 : قال عن مالك عن نافع عن ابن عمر
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إنــه ! يــا حممــد":  بفنــاء الكعبــة إذ نــزل عليــه جربيــل فقــالص بيــنام النبــي

 فــــإن ،عــــدد ربيعــــة ومــــرض يف  فيـــشفعه اهللا،ســـيخرج مــــن أمتــــك رجــــل يــــشفع
ــشفاعة ألمتــك فــ؛أدركتــه  ؛مــا اســمه ومــا صــفته! ا جربيــل«: ص  قــال،سله ال
 .»...أما اسمه فأويس: قال

ًفــذكر حــديثا طــويال": قــال ابــن حبــان  وهــو باطــل ال أصــل لــه ،ورقتــني يف ً
ـــك ، وال نـــافع حـــدث بـــه، وال ابـــن عمـــر أســـنده،ص عـــن رســـول اهللا  وال مال

 ."احلديث عىل مالك  وحممد بن أيوب يضع.رواه
ًوقـــد وضـــعوا خـــربا طـــويال":  ولكنـــه قـــال فأفـــاد؛اجلـــوزيوأقـــره ابـــن   يف ً

 وإنـــام يـــصح عـــن أويـــس كلـــامت يـــسرية ؛قـــصة أويـــس مـــن غـــري هـــذه الطريـــق
 فـإن ،سيـيـأيت علـيكم أو«:  فقـالص  وأخـربه رسـول اهللا،جرت له مع عمـر

 يف )كـــذا( فأطـــال القـــصاص وأعرضـــوا ،»اســـتطعت أن يـــستغفر لـــك فافعـــل
ِحديث أويس بام ال فائدة ِ  ."اإلطالة بذكرهيف  َ

 -٢٠٨ص (وحـــديث ابــن عمـــر هـــذا قــد ســـاقه بطولــه ابـــن عـــساكر : قلــت
  وال، ولــيس فيــه حــديث الرتمجــة،مــن طريــق حممــد بــن أيــوب نفــسه) ٢١٠

ًغـــريه مـــن طرقـــه الكثـــرية املختلفـــة عنـــد ابـــن عـــساكر ســـندا ومتنـــايف  ً طـــوال ،ً
 : ًدا مجلتان استنكرهتام ج-مع الطول البالغ فيه- لكن فيه،ًوقرصا

 بحــــق حرمنـــا هــــذا إال أخربتنــــا نــــسألكإنـــا ": قـــول عــــيل ألويــــس: األوىل
 . وهو غري مرشوع كام هو معلوم،فإنه توسل بمخلوق.."باسمك

  ).٥٩٩-١٣/١/٥٩٥"(الضعيفة"
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 يف مـــا قـــولكممـــا هـــو التوســـل املـــرشوع، و: ســـائل يـــسأل يقـــول! فـــضيلة الـــشيخ: ســـؤال
 ص التوســل بــذات النبــي يف ، ومــا صــحة األحاديــث التــي وردتص التوســل بجــاه النبــي

ًحيا وميتا؟ ً 
 هــذا بحــث جديــد، وال أظــن أنكــم تــصربون عليــه ال لــرغبتكم عــن :الــشيخ
 وإنــام لــرشطكم أن تــسمعوا اجلــواب عــام يمكــن اجلــواب عنــه وعــن العلــم

 مـــــا ر هــــذا الــــسؤال بقــــدبقيــــة األســــئلة، ولــــذلك فأنــــا ســــأوجز اجلـــــواب عــــن
ًأســتطيع، فــإن أطلــت فــال مؤاخــذة، وســلفا أحيــل إىل كتــاب ملــن كــان حــديثا  ً
عـــىل القـــراءة واالطـــالع إن مل يكـــن قـــد اطلـــع عليـــه الـــبعض، أال وهـــو الـــذي 

ً، وهـــــو كتـــــاب قـــــد طبـــــع مـــــرارا "التوســـــل أنواعـــــه وأحكامـــــه": كنـــــت ســـــميته
 .ًوتكرارا

 . وغري عبادةعبادة..مرشوع، وغري مرشوع: التوسل نوعان
فهــو توســل العبــد إىل اهللا تبــارك وتعــاىل باســم مــن : أمــا التوســل املــرشوع

أســــامئه أو بــــصفة مــــن صــــفاته تبــــارك وتعــــاىل، أو بعملــــه الــــصالح، أو بــــدعاء 
االستــسقاء بالــصاحلني كــام هــذا القــسم األخــري  يف أخيــه املــسلم، كــام جــاء

: ج يستـسقي فقـالعـام الرمـادة، خـر يف صـيبواأفعل عمر بن اخلطاب حيـنام 
ا نتوسـل إليـك بعـم نـاللهم إنا كنا إذا أجـدبنا توسـلنا إليـك بنبيـك فتـسقينا، وإ«
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، هـــذا هـــو الـــرشط املـــذكور، باســـم مـــن أســـامء اهللا أو »نبينـــا فاســـقنا فيـــسقون

بــصفة مــن صــفات، أو بعملــه الــصالح، أو بــدعاء الرجــل الــصالح، وبخاصــة 
 .صإذا كان من أهل البيت كالعباس عم النبي 

ولعل من املستحـسن واملفيـد أن نـذكركم، وقـد ال يكـون بعـضكم سـمع 
باحلــديث الــذي فيــه مــرشوعية توســل الــداعي إىل اهللا بعملــه الــصالح ولــيس 
بعمـــل غــــريه الطــــالح، أال وهــــو حــــديث عبــــد اهللا بــــن عمــــرو ريض اهللا تعــــاىل 

فــالة، إذ أصــاهبم املطــر،  يف بيــنام ثالثــة نفــر ممــن قــبلكم يمــشون: عنــه، قــال
جبــــل، فانحطــــت عــــىل فــــم غــــارهم صــــخرة مــــن اجلبــــل  يف وا إىل غــــارفــــأو

ســد علــيهم طريــق اخلــروج مــن الغــار، ...فانطبقــت عليــه، صــخرة مــن اجلبــل
مــشكلة ال مغيـــث هلــم إال اهللا تبـــارك وتعــاىل، فلـــام وجــدوا أنفـــسهم  يف فهــم

ـــــورين ـــــك الغـــــار قـــــال أحـــــدهم يف مقب ادعـــــوا اهللا بـــــأعاملكم ! يـــــا هـــــؤالء: ذل
ا إىل اهللا بعمــل لكــم صــالح لعــل اهللا يفرجهــا عــنكم، فقــام توســلو..الــصاحلة

اللهــم إن كنــت تعلــم أنــه كــان يل أبــوان شــيخان كبــريان : ًأحــدهم داعيــا فقــال
 .وامرأيت، وكان يل صبية صغار أرعى عليهم

كـان يل ..وأظنكم تفهمون بدون رشح هذه الكلـامت ألهنـا عربيـة أصـيلة
ردت حلبــت فبـــدأت بـــأبوي قبـــل أبــوان شـــيخان كبـــريان أرعــى علـــيهم، فـــإذا أ

ـــأى يب ذات يـــوم شـــجر فأرحـــت وقـــد أمـــسيت فوجـــدهتام قـــد نامـــا، يبنيـــ ، فن
خيـام قـد قمـت عـىل رؤوسـهام أكـره أن لل فحلبـت كـام كنـت أحلـب، وجئـت

أوقظهام من نومهام وأكره أن أسـقي الـصبية قـبلهام، والـصبية يتـضاغون مـن 
 ..ع الفجراجلوع عند قدمي، فلم يزل ذلك دأيب ودأهبم حتى طل
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ًبقي واقفا حذرا أن يوقظ أبويه ليبدأ هبـام كـام هـي عادتـه، يقـول لعـل هـذا  ً

ًأبــدأ إذا بالــصبية الــصغار وهــم يتــضاغون أزعجهــام  لكــن ال أريــد أن األفـضل
ًيــصيحون جوعــا، إذا أبــدأ هبــام قبــل أبــوي، عــاش هكــذا مهلــة أتــى الــصباح، : ً

أوالده الـــصغار، لـــذلك وهــذا مـــن متــام تبجيلـــه وتقـــديره حلــق األبـــوين عــىل 
فــاللهم إن كنـــت : فلــم يــزل ذلـــك دأيب ودأهبــم حتــى طلــع الفجـــر، قــال: قــال

ــــك ابتغــــاء مرضــــاتك فــــافرج لنــــا منهــــا فرجــــة نــــرى منهــــا  تعلــــم أين فعلــــت ذل
 .ً قليال، لكن ال يستطيعون اخلروجًيئاالسامء، فانزاحت الصخرة ش

ان يل ابنــة عــم اللهــم إن كنــت تعلــم أنــه كــ: حتــى قــام الرجــل الثــاين، فقــال
أحببتها كأشد ما حيب الرجال النـساء، فطلبـت منهـا نفـسها فأبـت حتـى آتيهـا 

فتعبـــت حتـــى مجعـــت هلـــا مائـــة دينـــار، فلـــام وقعـــت بـــني : بامئـــة دينـــار، قـــال
اتــق اهللا وال تفــتح اخلــاتم إال بحقــه، وقمــت عنهــا ! يــا عبــد اهللا: رجليهــا قالــت

ـــك ابتغـــاء مرضـــاتك وتركـــت هلـــا مائـــة دينـــار، فـــإن كنـــت تعلـــم أين فع لـــت ذل
ــضا شــيئا قلــيال، ولكــن ال يــستطيعون  ًففــرج عنــا كربــة، فانزاحــت الــصخرة أي ً ً

 .اخلروج
ولكـــن ملـــا تـــتم ...يـــرون آيـــات اهللا واســـتجابة اهللا لـــدعاء عبـــاده الـــصاحلني

ـــث ليقـــول ـــى يقـــوم الرجـــل الثال اللهـــم إن كنـــت تعلـــم إين : املعجـــزة بعـــد حت
يشء مــن أرز، فلـام قــىض عملــه : عنـيًاسـتأجرت أجــريا عـىل فــرق مــن أرز، ي

 .عرضت عليه فرقه فلبث عنده
ًفلـــم أزل أزرع هــذا الفـــرق حتــى مجعـــت بقــرا ورعائهـــا، ثــم جـــاءين : قــال

ســــنني عديــــدة، والظــــاهر أن الرجــــل أملــــت بــــه مــــصيبة أو ..بعــــد زمــــن طويــــل



 
 

٧٥ 
أصاب قومه جوع، فتذكر أن له عند ذلك الرجـل صـاحب املزرعـة فـرق مـن 

انظـــر إىل تلـــك : أعطنـــي حقـــي، قـــال! يـــا عبـــد اهللا: ال لـــهأرز، فـــذهب إليـــه وقـــ
ـــق اهللا وال تـــستهزئ يب، إنـــام يل ! يـــا عبـــد اهللا: البقـــر فاذهـــب وخـــذها، قـــال ات
اذهــب وخــذها فــإنام تلــك البقــر مــن ذاك الفــرق، : عنــدك فــرق مــن أرز، قــال

 فـــاللهم إن كنـــت تعلـــم أننـــي فعلـــت ذلـــك ابتغـــاء مرضـــاتك فـــساقها،فـــذهب 
، ففـــرج اهللا عـــنهم مـــا بقـــي وانزاحـــت الـــصخرة فخرجــــوا ففـــرج عنـــا مـــا بقـــي

 .يتمشون
هـــذا دليــــل التوســــل الثابــــت وهـــو توســــل املتوســــل إىل اهللا بعمــــل صــــالح 

كلمتــــي األوىل وهــــي صــــالح  يف تــــوفر فيــــه الــــرشطان اللــــذان ســــبق ذكرمهــــا
ــــى بخدمــــ  أبيــــه أكثــــر مــــن أوالده، والرجــــل ةوأنكــــم تــــرون الرجــــل األول يعن

ملرأة الغريبـة عنـه، فلـام ذكرتـه بـاهللا تـذكر وانتهـى، وذاك الزنا با اشتهى الثاين
ًالرجـل الغنـي مل يطمــع بـالرغم أنـه اســتغل ذلـك الفـرق فجمــع منـه مـاال كثــريا  ً
فلم يستغل هذا املـال لـصالح نفـسه، بـل أعـاده إىل صـاحب األصـل أال وهـو 

إن كنـت : توسـلهم يف ة، ثـم قـالوالـالفرق، فهذه بال شك أعـامل صـاحلة جلي
 أننـــــا فعلنـــــا ذلـــــك ابتغـــــاء مرضــــاة اهللا، وهـــــذا هـــــو اإلخـــــالص، ولـــــذلك تعلــــم

ـــك الـــضيق الـــذي أمل هبـــم ال يقـــدر عـــىل  اســـتجاب اهللا هلـــم وأنقـــذهم مـــن ذل
 .تفريج كرهبم هذا إال اهللا تبارك وتعاىل

التوســل باســم مــن أســامء اهللا، أو بــصفة : ةأمــا غــري هــذه التوســالت األربعــ
الح، أو التوســــــل بــــــدعاء الرجــــــل  الــــــص الــــــداعيمــــــن صــــــفات اهللا، أو بعمــــــل

الصالح، ما سوى ذلك من التوسـالت فكلهـا مـن حمـدثات األمـور، وطاملـا 



 
 

٧٦ 
وإيــــاكم «: بعــــض خطبــــه يف ســــمعتم قــــول الرســــول عليــــه الــــصالة والــــسالم

 وحمـدثات األمــور، فــإن كــل حمدثــة بدعـة، وكــل بدعــة ضــاللة، وكــل ضــاللة
 .اهللا تبارك وتعاىل البدع ما كان منها يؤدي إىل إرشاك بورش »الناريف 

 هبـا مـا هـو طًوبعض هذه التوسالت املبتدعة غري مرشوعة كثـريا مـا خيـتل
بجــاه ..اللهــم إين أســألك بحــق فــالن وبحــق فــالن: الــرشك األكــرب، كقــوهلم

ل يعتقــــد أن ِتوســــُشعر أن هــــذا املُنبيــــك أو بنحــــو ذلــــك؛ ألن هــــذا التوســــل يــــ
 لـــيس يفعـــل مـــا يـــشاء كـــام ل بـــه لـــه تـــأثري عـــىل اهللا عـــز وجـــل، وأن اهللاَّاملتوســـ

﴿: إن اهللا عــز وجــل يفعــل مــا يــشاء..نــص القــرآن
﴾)بـل بعـض هـؤالء املتوسـلني يـشعرون أنفـسهم بـأن لـصاحب )٣٠: اإلنسان 

ًاجلـــاه تـــأثريا عـــىل اخلـــالق للنـــاس أمجعـــني، والـــدليل عـــىل ذلـــك كـــام جربنـــا 
إنكـارهم علينــا  يف العامـة وبعــض اخلاصـة، يقولــون: أيًكثـريا وناقـشنا فــيهم 

حيــنام ننكــر علــيهم التوســل املبتــدع بغــري هــذه التوســالت األربعــة، يقولــون 
 : ًيرضبون مثال وبئس املثل

ــ ك أو وزيــر أو أمــري أنــه ال بــد مــن أن دألــيس إذا كــان ألحــدنا حاجــة عن  ملــ
 ولكـن هـل هـذا نعـم هكـذا النـاس،: يقدم إليه واسـطة لنقـيض حاجتنـا، نقـول

 يف مـا رأيـك: مدح لذاك األمـري أو الـوزير أو امللـك أم هـو قـدح؟ فكنـا نقـول
: ًعمــــر بــــن اخلطــــاب الــــذي رضب بــــه الكفــــار مــــثال للحــــاكم العــــادل فــــسموه

ًشـعبه، فهـل كـان عمـر أهـدى سـبيال  يف باحلاكم الديمقراطي زعمـوا لعدالتـه
كـام : تعـاىل فتقولـونم هللا تبـارك وهبـمن هـؤالء األمـراء الـذين تـرضب املثـل 

ًأننــا نتوســل إىل هــؤالء بالواســطة فــنحن أيــضا نتوســل إىل اهللا بالواســطة، مــا 



 
 

٧٧ 
رأيكــم عمــر خــري أم هــؤالء الـــذين ال يقــضون احلاجــة إال بواســطة، مـــساكني 
ضالني تائهني ال يعرفون ما يليق باهللا عز وجل ومـا ال يليـق كـان، فـام يـسعهم 

مـــن هــؤالء األمـــراء الـــذين ال يـــصلون  ريخـــعمـــر بـــن اخلطــاب : إال أن يقولــوا
 .إليهم إال بالوساطة
اتقـــوا اهللا عـــز وجـــل، لـــو أنكـــم شـــبهتم رب العـــاملني بـــأمري : ًفنقـــول حينئـــذ

﴿: املــــؤمنني عمــــر بــــن اخلطــــاب لكفــــرتم؛ ألن اهللا يقــــول
﴾)ــشورى ــف وأنــتم قــد أبيــتم أن تــشبهوا اهللا بــاألمري العــاد)١١: ال  ل فكي
َبالظلمــــةشبيه هــــذا كفـــــر حتــــى شـــــبهتموه والتــــ  مــــن احلكـــــام واألمــــراء، أفـــــال َ
 !تتقون؟
الربوبيـــــة ولـــــيس فقــــــط  يف قـــــرتن بالتوســـــل هـــــذا املعنــــــى وهـــــو رشكاإذا 

لخـــالق بـــاملخلوقني فهـــو ل التوســـل عـــن هـــذا التـــشبيه تعـــرىبالعبـــادة، أمـــا إذا 
ًبدعـة وكفـى بـذلك حتـذيرا كـام سـمعتم آنفـا مـن قولـه عليـه الـسالم يـاكم وإ«: ً

 . إىل آخر احلديث»...وحمدثات األمور
  )٤٢/٠٠:٠٨:٣٢ب("ة النورلرح"



 
 

٧٨ 

 

فضيلة الوالد حفظكم اهللا، ما حكـم الـصالة خلـف بعـض األئمـة الـذين تقـع مـنهم : سؤال
 .ًأعامل رشكية، كسؤال اهللا بجاه النبي، وما شابه ذلك، وجزاكم اهللا خريا

 .بعض املجالس يف هذه املسألةتكلمنا عن  :الشيخ
 يف ال جيـوز املبـادرة إىل تكفـري بعــض أهـل البـدع ملجـرد وقــوعهم: ًأوال

ف مــن قواعــد الــرشيعة ِرُيشء منهــا قبــل أن تقــام حجــة العلــامء علــيهم، ملــا عــ
ًأن الكفــار كفــرا بواحــا ال نحكــم هلــم بنــار إال بعــد أن تقــوم حجــة اهللا علــيهم،  ً

 يف  وكـام)١٥: اإلسراء(﴾﴿: قوله تعاىل يف كام
صــحيحه مــن حــديث  يف قولــه عليــه الــصالة والــسالم كــام رواه اإلمــام مــسلم

مــا مــن رجــل مــن هــذه «: صقــال رســول اهللا : أيب هريــرة ريض اهللا عنــه قــال
: ً فـإذا»األمة من هيودي أو نرصاين يـسمع يب، ثـم ال يـؤمن يب إال دخـل النـار

ؤمن ُ، ثــم ال يــص الــذي يــدخل النــار هــو الــذي تبلغــه احلجــة، ورســالة النبــي
ـــــة، ولـــــذلك فالـــــسلف الـــــصالح  يف هبـــــا، عـــــىل هـــــذا علـــــامء املـــــسلمني قاطب

عقائـــدهم التــــي ورثهــــا اخللـــف عــــنهم يقولــــون بـــصحة الــــصالة وراء كــــل بــــر 
ًوفاجر وبالصالة عىل امليت سواء كـان بـرا أو كـان فـاجرا، وال يكفـرون  مـن ً

يشهد أن ال إلـه إال اهللا وأن حممـد رسـول اهللا إال بعـد أن تقـام حجـة اهللا عليـه، 
بــدع  يف إذا عرفنــا هــذه احلقيقــة ورأينــا بعــض الطوائــف اإلســالمية قــد وقعــوا



 
 

٧٩ 
رشكيــــة حمــــضة ال جمــــال ألن تفــــرس بغــــري الــــرشك، فــــال جيــــوز املبــــادرة إىل 

 .التكفري إال بعد إقامة احلجة
النــسبة لكثــري مــن النــاس وبخاصــة مــنهم األعــاجم وأنــا أعتقــد أن احلجــة ب

الـذين ال يفقهــون اللغــة العربيـة، وبخاصــة مــنهم الـذين مل يــسبق أن هــدوا هــم 
أو آبــاؤهم إىل اإلســالم كـــاألوروبيني واألمــريكيني ونحـــوهم، فهــؤالء لـــيس 

قـــد أقيمـــت حجـــة اهللا علـــيهم فهـــذا هـــو كـــالم اهللا يـــتىل : مـــن الـــسهل أن يقـــال
ًعلــيهم لــيال هنــار ًا، أنــتم تعلمــون أن كثــريا مــن العــرب املــسلمني ال يفهمــون ً

كــالم رب العـــاملني، فكيــف نظـــن باألعــاجم الكفـــار، أمــا هـــم فهمــوا القـــرآن 
 .ًوقامت حجة اهللا عليهم، هذا أوال

ًأن بعــــض البــــدع ليــــست رشكــــا، وإنــــام يمكــــن اعتبارهــــا خطئــــا أو : ًوثانيــــا ً
: القـــرآن الكـــريم يف  ربنـــاًضـــالال أو بدعـــة؛ ألن الـــرشك أمـــر عظـــيم كـــام قـــال

﴿﴾) واملثـال )٤٨: النـساء 
، هــذا بــال شـــك صيتوســلون بجــاه النبــي : الــسؤال وهــو يف الــسابق الــوارد

ا بـاملخلوق كـام كنــ] التوسـل...[خطـأ خمـالف للـسنة، وهـذا لـه بحــث طويـل
بالدنــا الــسورية، ولنــا جمــادالت ومناقــشات مــع بعــض  يف ًنــسمع هــذا كثــريا

املبتدعـــة الـــضالة، فكـــان أحـــدهم يعـــادل القـــضية بعقلـــه األعـــوج املنحـــرف، 
اإلنــسان إذا كــان لــه حاجــة عنــد أمــري أو وزيــر، هــل يأتيــه ويطلــب منــه : فيقــول

: ول هلـمحاجته أن يقـضيها أم يـدخل بينـه وبـني ذلـك األمـري واسـطة، فكنـا نقـ
ك الــذي لــيس بحاجــة للواســطة ويقبــل  ــ نعــم، ال بــد مــن واســطة، لكــن مــا رأي
ًويفــتح بابــه لكــل النــاس أن خيــاطبوه وجهــا لوجــه، وأال يــدخلوا واســطة بينــه 
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ًوبينهم، هل هذا أفضل عنـدك أم األمـري الـذي ال بـد مـن واسـطة؟ يفكـر قلـيال 

خاصـــة حيـــنام املـــسكني ويتبـــع لـــضالله عـــىل تـــردد، لكـــن ال يـــسعه أن يقـــول 
إنــه : ره بعمــر بــن اخلطــاب الــذي أطلــق عليــه بعــض املعــارصين وكــذبِّكــَذُأ

: اإلســــــالم، وهــــــم يعنــــــون بالديمقراطيــــــة كــــــام تعرفــــــون يف أول ديمقراطــــــي
العدالــة، عمــر بــن اخلطــاب هــو أول ديمقراطــي بــزعمهم، أمــا أبــو بكــر وأمــا 

 .حد تعبريه يف الرسول الذي رباهم فلم يكن أول ديمقراطي
ر هــؤالء الــضالني بــأن عمــر بــن اخلطــاب كــان يأتيــه ِّكَذُفحيــنام نــ: هدالــشا

يــا عمــر حــاجتي كــذا وكــذا، مــاذا تــرى؟ هــذا أفــضل وإال : البــدوي ويقــول لــه
إن عمــر أفــضل، :  بــه املثـل؟ فــال يــسعه إال أن يقــولَهـذا األمــري الــذي رضبــت

ضالني يا مساكني يـا ويلكـم لقـد شـبهتم رب العـاملني بـاألمراء الـ: فنقول هلم
 يف وأبيــــتم أن تــــشبهوه بعمــــر العــــادل احلكــــيم، ولــــو أنكــــم شــــبهتموه لكنــــتم

: الـشورى (﴾﴿: ضالل مبني؛ ألن اهللا يقول

ـــف وأبيـــتم أن تـــشبهوه بعمـــر وشـــبهتموه بالـــضللة، أال يكفـــيكم هـــذا )١١  فكي
ـــــه الـــــصالة والـــــسالم، توســـــلكم إىل اهللا يف ضـــــاللكم يف ًتنبيهـــــا  بـــــالنبي علي

ــــــــسقط ــــــــة في ــــــــه مقامــــــــا ومنزل ًفــــــــضال عــــــــن توســــــــلكم بمــــــــن دون   أيــــــــدهيم  يف ًً
 .كام يقال

ك فيــه أنــه رشك أكــرب، لكــن هنــاك نــوع مــن التوســل لــيس  هــذا النــوع ال شــ
ًمــن هــذا القبيــل إطالقــا، فقــد جــاء عــن بعــض املعــروفني بتمــسكهم بالكتــاب 

دون كـــل .. فقـــط دون كـــل األنبيـــاءصوالـــسنة أهنـــم جـــوزوا التوســـل بـــالنبي 
املخلوقـــات، متـــسكوا بحـــديث الـــرضير مـــنهم العـــز بـــن عبـــد الـــسالم، مـــنهم 
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ــشوكاين الــذي خــالف مذهبــه مــذهب الزيديــة وارمتــى إىل الكتــاب  اإلمــام ال
ًوالـــسنة ومل يـــرض بـــديلهام شـــيئا آخـــر، بـــل قـــد روي عـــن اإلمـــام أمحـــد إمـــام 

ه عنـــد ظـــاهر حـــديث الـــرضير، ً وقوفــا منـــصالــسنة أنـــه قـــال بالتوســـل بـــالنبي
ــــــــــا  يف فهــــــــــل نقــــــــــول ــــــــــاين ممــــــــــن أجــــــــــاز التوســــــــــل وإن كن ــــــــــوع الث   هــــــــــذا الن

التوســـــل : ًال، إذا: الـــــرشك أو وقعــــوا فيـــــه؟ اجلـــــواب...ال نــــدين اهللا بـــــه أهنـــــم
 : باملخلوقات له حالتان

 .ًمن توسل مشبها اخلالق باملخلوق فهو الكفر بعينه
 وال َّخطــأ حــديث األعمــى فيًومــن توســل ظانــا منــه أن هــذا عليــه دليــل، هــو

كفـــر، نـــسأل اهللا عـــز وجـــل أن جيعلنـــا هـــادين مهتـــدين، غـــري ُضلل، فكيـــف يُيـــ
 ..ضالني وال مفتونني

 )٠٠: ٠٠: ٠٠/ب٢٩( )٠٠:٤٠:٢٦/أ٢٩"(رحلة النور"
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 ]: دهتشه يف  رجال يقولصسمع النبي [
ك رشيـك ال وحــدك، أنـت إال إلـه ال احلمــد لـك بــأن أسـألك إين اللهـم«  لــ

 ،قيـوم يـا حـي يـا ،واإلكـرام اجلـالل ذا يا واألرض الساموات بديع يا ،املنان
 .النار من بك وأعوذ اجلنة أسألك إين

 .أعلم ورسوله اهللا: قالوا »؟دعا بام تدرون«: ألصحابه ص النبي فقال
ـــــ نفـــــيس والـــــذي«: قـــــال ـــــة ويف( العظـــــيم باســـــمه اهللا دعـــــا لقـــــد دهبي : رواي
 .»أعطى به ئلُس وإذا أجاب به دعي إذا الذي )األعظم

 ]: صححه اإلمام ثم قال[
 , فيـه مــرشوعية التوسـل إىل اهللا تعــاىل بأســامء اهللا تعـاىل احلــسنى وصــفاته

﴿: قولـــه يف وهـــو مـــا أمـــر اهللا تعـــاىل بـــه
﴾)ك.؛ وال ســيام االسـم األعظــم)١٨: األعــراف  ؛وقـد اتفـق العلــامء عـىل ذلــ

 .معناه يف هلذا احلديث وما
ال -وفـــيهم كثـــري مـــن اخلاصـــة-وإن مـــا يؤســـف لـــه أن تـــرى النـــاس اليـــوم

 بـل إهنـم عـىل العكـس مـن ؛ًتكاد تسمع أحدا منهم يتوسل بأسامء اهللا تعـاىل
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ك يتوســلون بــام مل يــأت بــه كتــاب وال ــ  ومل يعــرف عــن الــسالفني مــن , ســنةذل

 ! أو حرمة فالن, أو جاه فالن,أسألك بحق فالن:  كقوهلم؛األئمة
كحـديث -وقد حيتج أولئـك عـىل علمهـم هـذا بأحاديـث بعـضها صـحيح

 ولكنـه ال يـدل ,- فالـصواب مـا قلنـاه,وإن تكلـم فيـه بعـض املتـأخرين, األعمى
الــــبعض اآلخـــــر  و؛-كــــام بـــــني ذلــــك العلــــامء املحققــــون-عــــىل مــــا زعمــــوه
 :  كحديث؛ وفيها كثري من املوضوعات,ضعيف ال يصح

 : وفيه قال, ...ملا أذنب آدم عليه الصالة والسالم«
تعليقــــي عــــىل  يف كــــام بينــــت ذلــــك.أســــألك بحــــق حممــــد إال غفــــرت يل

 )].٢٥رقم (» السلسلة الضعيفة«و [,)٢/١٤٨(» املعجم الصغري«
ــــــد التوســــــع ــــــك اآلن يف وال أري ــــــام أردت,ذل  أن ألفــــــت نظــــــر املــــــسلم  وإن

الــــدين مــــن رصف النــــاس عــــن  يف دينــــه إىل مــــا يفعلــــه اإلحــــداث يف البــــصري
 وذك مـــصداق قـــول بعـــض الــــصحابة ,الـــصحيح الثابـــت عـــن ســـيد املرســـلني

 : ريض اهللا عنهم
ُما أحدث بدعه إال وأميتت سنة" ُ". 

وممـــــا يتعجـــــب منـــــه أن أكثـــــر علامءنـــــا املتـــــأخرين ال جييـــــزون ألحـــــدهم 
 ثـــم هـــم !ولـــو كـــان معـــه دليـــل رصيـــح مـــن الكتـــاب والـــسنة ,هبخمالفـــة املـــذ

خيالفون املذهب بتجويزهم لذلك التوسـل املبتـدع بـدون أي دليـل رصيـح 
 !من الكتاب والسنة الصحيحة
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 ألنـــه قـــد جـــاءت نـــصوص رصحيـــة عـــن ؛إهنـــم خيـــالفون املـــذهب: أقـــول

حنيفـة  فقـال أبـو ؛املنـع ممـا أجـازوا يف أيب حنيفة رمحه اهللا تعاىل وأصحابه
 :  وزاد,وكـذا قـال أبـو يوسـف.»أكره أن يسأل اهللا تعـاىل إال بـه«: ريض اهللا عنه

تــــب املتــــون ُوك .» أو بحــــق أنبيائــــك ورســــلك,بحــــق فــــالن: وأكــــره أن يقــــول«
ــى كــام هــو معــروف - فهــي للتحــريم؛والكراهــة إذا أطلقــت.مليئــة هبــذا املعن

ُوقـــــال القـــــدوري-عنـــــد علامئنـــــا ألنـــــه ال حـــــق  ؛املـــــسألة بخلقـــــه ال جتـــــوز«: ُ
 .»ً فال جتوز وفاقا؛للخلق عىل اخلالق

 فــام بــال املنتــسبني إىل أيب حنيفــة ,فــإذن املــسألة متفــق عليهــا بــني علامئنــا
ـــزون بـــشتى األلقـــاب مـــن ذهـــب هـــذا املـــذهب الـــصحيح  املوافـــق ؛َاليـــوم ينب

وصـــــدق اهللا ! ؟ وعمـــــل الـــــسلف الـــــصالح ريض اهللا عـــــنهم,للكتـــــاب والـــــسنة
 .﴾﴿: العظيم

  )١٠٢١-١٠١٩/ ٣" (أصل صفة الصالة"
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َوصـــف أبوغــــدة شـــارح الطحاويــــة باإلمامــــة، فـــأراد اإلمــــام األلبــــاين إلزامـــه بــــبعض أهــــم [
عقيدته والتي يعلـم الـشيخ األلبـاين إنكـار أيب غـدة أو  يف ارحاملسائل العقدية التي قررها الش
 ]: شيخه الكوثري هلا فقال اإلمام

ًفــإذا كــان أبــو غــدة مؤمنــا حقــا هبــذه اإلمامــة امللموســة املــشهورة :  قلــت ً
 فـإن أجـاب عنهـا بـام يوافـق مـا ,فأنا أختار له من كالم هـذا اإلمـام سـبع مـسائل

ٍ قلــب خملــص فــذلك مــا نرجــوهذهــب إليــه هــذا اإلمــام املــشهور مــن وأعتــذر , ٍ
 -مــع األســف- وإن كانــت األخــرى فــذلك ممــا يؤيــد,إليــه مــن إســاءة الظــن بــه
 .ما رميته به من املداراة

 ]: فذكر ست مسائل ثم قال[
ًتبعــا إلمامــه ) ٢٣٩-٢٣٦ص (ذهــب شــارح الطحاويــة : املـسألة الــسابعة

 .جاههمحبيه إىل كراهة التوسل بحق األنبياء واأيب حنيفة وص
ً اتباعـــا ,وهــذا ممـــا خـــالف فيـــه الكـــوثري إمامــه أبـــا حنيفـــة رمحـــه اهللا تعـــاىل

ـــك مـــن اطلـــع عـــىل رســـالة . ونكايـــة بأهـــل الـــسنة,ألهـــواء العامـــة كـــام يعلـــم ذل
 يف ًوقـد كنـت بينـت شـيئا مـن تعـصبه واتباعـه هلـواه. وغريهـا"حمق التوسل"

كـام هــو , دهالتوسـل فيـه مـن هــو ضـعيف عنـ يف حماولتـه تقويتـه إسـناد حــديث



 
 

٨٦ 
, )٢٤( رقـــــم "سلــــسلة األحاديــــث الــــضعيفة"اجلــــزء األول مــــن  يف مــــرشوح

 .فلرياجعه من شاء
 قــــد , إال األخــــرية منهــــا,العقيــــدة يف  كلهــــا,فهــــذه ســــبع مــــسائل هامــــة: قلــــت

 ووصــفه "الطحاويــة"وجهتهــا إىل أيب غــدة الــذي تظــاهر بالثنــاء عــىل شــارح 
وهــذا - لــه فيهــاتــهب بمتابعفــإذا أجــا, "إمامــة ملموســة مــشهورة"بأنــه صــاحب 

وظـــــــل عـــــــىل , وإن خالفـــــــه فيهـــــــا.فاحلمـــــــد هللا-مـــــــا اســـــــتبعده عـــــــىل كوثريتـــــــه
أن ثنــــــاءه عـــــــىل شـــــــارح -إن شــــــاء اهللا تعـــــــاىل-فقـــــــد تبــــــني للنـــــــاس.كوثريتــــــه

 وإنــام ليتخـــذه ,مل يكـــن عــن اعتقــاد وثقـــة بــه كــام زعـــم, )اإلمــام ("الطحاويــة"
 يف يـسكت عـن الـشارح وإال كيـف سـاغ لـه أن , بمخـرج أحاديثـه,ًسلام للطعن

 وعــــن ,ًهــــذه األخطــــاء بــــل الــــضالالت الــــسبع بزعمــــه تبعــــا لــــشيخه الكــــوثري
 وينتقـــدين ,ه األخـــرى احلديثيـــة التـــي ســـبقت اإلشـــارة إىل أنـــواع منهـــاأخطائـــ

لــــو صــــح نقــــده -يف أمــــور-ًشــــاكيا إىل بعــــض رؤســــائه أو املــــسؤولني هنــــاك
ً كام وال كيفا؟,ال تكاد تذكر جتاه تلك-فيها ً! 
  ).٦٠-٥٩ص "(شرح العقيدة الطحاويةحتقيق "



 
 

٨٧ 

ص 
وأســأل اهللا العظــيم رب العــرش «: »الفــتح الكبــري«آخــر مقدمــة  يف قــال يوســف النبهــاين[

 ]: ًق اإلمام قائالَّفعل» ...الكريم، بجاه نبيه الرؤوف الرحيم
نبهــاين ً ولــيس غريبــا صــدوره مــن مثــل ال،هــذا التوســل غــري مــرشوع: قلــت

 وقــد أفــصح ،وهــو الــذي جييــز مــا هــو رش منــه أال وهــو االســتغاثة بــاألموات
زمـــرة املقبــــولني  يف وأن حيـــرشين مـــع مؤلفــــه«: يتقولــــه اآل يف بنحـــو ذلـــك

، فلــــم يكفــــه املــــسكني أن يطلــــب مــــن اهللا أن يكــــون عنــــده »عنــــده وعنــــد نبيــــه
 هــذا مثـل يف  وقـد قـال ،صوحـده مـن املقبـولني حتـى قـرن معـه تعـاىل نبيـه 

 . فاهللا املستعان»!أجعلتني هللا ندا؟«املقام 
 فمــــن أراد ,وقـــد أنكــــر هـــذا التوســــل اإلمــــام أبـــو حنفيــــة وغــــريه مـــن األئمــــة

قاعــــدة « فعليــــه بكتــــاب شــــيخ اإلســــالم ابــــن تيميــــة ،ذلــــك يف حتقيــــق القــــول
موضـــــوعه، وأكثـــــره  يف  فإنـــــه أمجـــــع كتـــــاب،»التوســـــل والوســـــيلة يف جليلـــــة
 ،بعــض كتبنـــا يف ، ولنـــا بعــض تعليقـــات حــول ذلـــك،ً وحتقيقــاً وفائـــدة،ًعلــام

ــث الــضعيفة«ًفــانظر مــثال   طبــع املكتــب ٤٧-٣٢ ص ١ج (»سلــسلة األحادي
 وبعـــض األحاديـــث ، فقـــد أوردنـــا هنـــاك قـــول اإلمـــام أيب حنفيـــة)اإلســـالمي

 . التي حيتج هبا أمثال النبهاين،الواهية املوضوعية
  )١/٣٧"(صحيح اجلامع الصغري"



 
 

٨٨ 

ص 
 اجلاه، االستعانة بجاه النبي عليه السالم هل جيوز أو ال جيوز؟: السؤال
أســـألك بجـــاه حممـــد أن تغفـــر يل ! يـــا رب: يعنـــي أن يقـــول القائـــل :الـــشيخ

 .ًمثال
  .نعم :مداخلة

ال مــــــا جيــــــوز؛ ألن كــــــل يشء يتعلــــــق بــــــاملخلوق فهــــــو خملــــــوق،  :الـــــشيخ
اهللا أكــــرب مــــن ذلــــك، لكــــن يتوســــل والتوســــل إىل اهللا بمخلــــوق ال جيــــوز، فــــ

 .ًالرشع وال يزيد عىل ذلك أبدا يف اإلنسان بام ثبت
جتـــــد النـــــاس كـــــل النـــــاس وفـــــيهم بعـــــض اخلاصـــــة بعـــــض أهـــــل العلـــــم ..

دعـــواهتم الـــسؤال بجـــاه حممـــد، بحـــق حممـــد، هـــل  يف واملـــشايخ يلهجـــون
ســـمعت أحـــدهم يلهـــج بالتوســـل إىل اهللا باســـم مـــن أســـامء اهللا أو بـــصفة مـــن 

 .ال:  اجلوابصفاته؟
 .أنا حقيقة سمعت كثري :مداخلة
ــــ.ال: اجلــــواب :الــــشيخ ــــف ســــمعت كثــــري، اعطن  شــــيخ يتوســــل عنــــدما يكي

أسـألك بأنـك أنـت اهللا األحـد الـصمد : املسجد يقـول يف يدعي لعامة الناس
 .ًالذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفؤا أحد

 ...احدأنا برصاحة سمعت هذا الدعاء أكثر من مرة من و :مداخلة



 
 

٨٩ 
ك يــا أخــي اهللا هيــديك ســمعته مــن واحــد، هــذا ال خيــرق القاعــدة  :الــشيخ لــ

 .الذي نتكلم عنها
 .ال، ال خيرق القاعدة صحيح :مداخلة
ســــبحان اهللا، نحــــن مل نحكــــم عــــىل أهــــل الــــسنة باإلعــــدام، نقــــول  :الــــشيخ

ًهـــؤالء قلـــة، يعنـــي نحـــن نقـــول أهنـــم بـــدال مـــن أن يلهجـــوا بالـــيشء املـــشهور 
الــسنة، يعنــي  يف الــسنة، يلهجــوا بالــيشء املهجــور غــري الثابــت يف والثابــت

﴿: حــق اليهــود يف حيققــوا اآليــة التــي أنزهلــا اهللا
﴾)هذا هو االستبدال)٦١: البقرة ،. 

  )٠٠: ٥٠: ٠٠٥٦/ ٢٢٧"(والنور اهلدى"



 
 

٩٠ 

 
حمبتـي للـشيخ نـارص، أو اللهـم  يف ًاللهـم إين أتوسـل إليـك مـثال: ًمثال أنـا لـو قلـت: سؤال

 أعامل الشيخ نارص، جيوز هذا؟ يف ًإين أتوسل إليك مثال
لكــن لــو ..ال، ال جيــوز؛ ألن الــشيخ نــارص هــو فــرد مــن أفــراد األمــة :الــشيخ

 .نه مقطوع به، نعم فهذا جيوز؛ ألص أتوسل إليك بحبي ملحمد: قلت
اللهــــم إين أتوســـــل إليـــــك بــــأعامل الـــــشيخ ابـــــن تيميـــــة : لـــــو قلـــــت :مداخلــــة
 هل جيوز هذا التوسل؟...الصاحلة،
ك اآلن، كـام لــو قلـت :الـشيخ أتوســل إليـك يــا رب بـأعامل رســول : أقـول لــ
 اهللا هكذا؟
 ممكن؟ :مداخلة
 سؤالك هكذا؟: أقول :الشيخ
 . نعم:مداخلة
 .ال، ال يمكن :الشيخ

 باملحبة هللا؟ :داخلةم
 .املحبة تتعلق بك فيجوز؛ ألن هذا عمل صالح :الشيخ
 .له أنا أتوسل بهماليشء اليل أع :مداخلة
 . نعم:الشيخ

ولكـــن ! أمـــا الـــشيخ ابـــن تيميـــة ال أعلـــم أعاملـــه أنـــا، ظـــاهره طيـــب :مداخلـــة
 .باطنه ال أعلمه



 
 

٩١ 
ــيشء يت: ال ال، أريــد أن أقــول :الــشيخ علــق بــك هنــاك فــرق بــني أن تتوســل ب

تتقـــرب بــــه إىل اهللا فهـــو توســــل بعمــــل صـــالح، أمــــا أن تتوســـل بعمــــل صــــالح 
 )١٨: فـاطر (﴾﴿: لفالن هذا خيالف قولـه تعـاىل

هذا العمل الصالح هـو لـصالح ذاك الـذي عملـه لنفـسه، وأنـت ال تـستفيد منـه 
ًالرسـل والـصاحلني مجعيـا مـا يفيـدك هـذا ًشيئا، لو توسلت بـأعامل األنبيـاء و

باتباعـك إيـاه ..بمحبتـك لرسـوله..بمحبتـك هللا..لكن بعملـك الـصالح..ًشيئا
 .هذا هو التوسل بالعمل الصالح أما عمل غريك فهذا ال يمكن

 ؟ص وهل جيوز التوسل بمحبة الرسول :مداخلة
 . نعم:الشيخ

اء أحيـــــاء أو وهــــل جيــــوز أن يتوســــل بمحبــــة اهللا والــــصاحلني،سو:مداخلــــة
 أموات؟
ًإذا كــانوا صــاحلني جيــوز، لكــن ال تعــني شخــصا ألن املــسألة فيهــا  :الــشيخ

 .ًدقة، إذا أطلقت كام فعلت أخريا فال بأس
  )٠٠:٤٧:٢٠: /٨٧"(اهلدى والنور"



 
 

٩٢ 

 
 

ــرص: يقــول: مداخلــة وأنــا أعــرف أن التوســل .ً هــذه األمــة إكرامــا ملحمــدبعــضهم اللهــم ان
 ؟»فهل هذا جائز«,املرشوع قد يكون بصالح األعامل

نــوع التوســل بــاملخلوق  يف هــذا وإن كــان غــري وارد فهــو ال يــدخل :الــشيخ
موضــوع التوســل بــصفة مــن صــفات اهللا تبــارك وتعــاىل،  يف وإنــام هــو يــدخل

 ... صحتهحديث عىل فرض يف وهذا املعنى هو الذي قيل
ك، وبحـق ممـشاي هـذا« ، فاســتدل »اللهـم إين أسـألك بحـق الـسائلني عليــ

بــــه بعــــض املبتدعــــة عــــىل جــــواز التوســــل املبتــــدع، فكــــان الــــرد علــــيهم مــــن 
 : وجهني أو من ناحيتني

 .أن احلديث ضعيف ال يصح: األوىل
واألخـــرى أنـــه لـــو صـــح فـــإنام هـــو توســـل باســـتجابة اهللا عـــز وجـــل ويعـــود 

 يف ىل أنـــه توســـل بـــصفة مـــن صـــفات اهللا، فكـــذلك يقـــالاحلـــديث حينـــذاك إ
 .هذه اجلملة وإن كانت غري مأثورة

ــرص هــذه األمــة إكرامــا هلــذه األمــة ال  :مداخلــة   ًيعنــي لــو قــال واحــد اللهــم ان
 .ننكر عليه



 
 

٩٣ 
ك لرسـول اهللا :الـشيخ ك، ص ال ننكــر عليـه، كــام لــو قلنـا بمحبتــ  ونحــو ذلــ

 ً يفيــد إذا كــان املتوســل مبطئــالكــن قــد يكــون اإلنكــار مــن جهــة أخــرى قــد ال
العمـل، مـن هــذه الناحيـة فقــط يمكـن إلفـات النظــر، أمـا مــن حيـث العبــارة يف 

 .نفسها فال غبار عليها
   )٠٠: ٠١: ٠١/ ٤٣٧" (اهلدى والنور" 



 
 

٩٤ 

 
 

 ]: قال اإلمام[
بعــــــض ] أي موضــــــوع التوســــــل[وضــــــوع هــــــذا امل يف يــــــورد املخــــــالفون 

، ويومهـوا العامـة بـصحته، ئاالعرتاضات والـشبهات، ليـدعوا رأهيـم اخلـاط
ويلبسوا األمر علـيهم، وأعـرض فـيام يـيل هـذه الـشبهات واحـدة إثـر واحـدة، 

ًوأرد عليها ردا علميـا مقنعـا إن شـاء اهللا، بـام يقـرر مـا بينتـه ً الفـصل الـسابق  يف ً
لــــص منــــصف، ويــــدحض كــــل افــــرتاء علينــــا وينــــسجم معــــه، ويقنــــع كــــل خم

 .بالباطل، وباهللا تعاىل وحده التوفيق، وهو املستعان
 : حديث استسقاء عمر بالعباس ريض اهللا عنهام: الشبهة األوىل 
حيتجـــــون عـــــىل جـــــواز التوســـــل بجـــــاه األشـــــخاص وحـــــرمتهم وحقهـــــم  

َأن عمــر بــن اخلطــاب ريض اهللا عنــه كــان إذا قحطــوا (: بحــديث انــس الــسابق َ
اللهـم إنـا كنـا نتوسـل إليـك بنبينـا، : استسقى بالعباس بن عبـد املطلـب، فقـال
 ).فيسقون: قال.فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا

فيفهمـون مــن هــذا احلـديث أن توســل عمــر ريض اهللا عنـه إنــام كــان بجــاه  
العبـــاس ريض اهللا عنـــه، ومكانتـــه عنـــد اهللا ســـبحانه، وأن توســـله كأنـــه جمـــرد 



 
 

٩٥ 
دعائــه، وطلــب منــه هللا أن يــسقيهم مــن أجلــه، وقــد أقــره  يف  منــه للعبــاسذكــر

 .الصحابة عىل ذلك، فأفاد بزعمهم ما يدعون
 -صوأمــــا ســــبب عــــدول عمــــر ريض اهللا عنــــه عــــن التوســــل بالرســــول  

ًوتوســله بــدال منــه بالعبــاس ريض اهللا عنــه، فــإنام كــان لبيــان جــواز -بــزعمهم
 .س غريالتوسل باملفضول مع وجود الفاضل لي

 : ، وتفسريهم هذا مردود من وجوه كثرية أمههائوفهمهم هذا خاط 
الـرشيعة اإلسـالمية أن النـصوص الـرشعية  يف  القواعد املهمـة منّإن-١ 

موضـــوع مـــا بمعـــزل عـــن بقيـــة  يف ًيفـــرس بعـــضها بعـــضا، وال يفهـــم يشء منهـــا
وبنـــاء عـــىل ذلـــك فحـــديث توســـل عمـــر الـــسابق إنـــام .النـــصوص الـــواردة فيـــه

التوسـل بعــد  يف  عـىل ضــوء مـا ثبـت مــن الروايـات واألحاديـث الــواردةيفهـم
كنـا (: كـالم عمـر يف مجعها وحتقيقها، ونحن واملخالفون متفقون عـىل أن

ًشـيئا حمـذوفا، ال بـد لـه مـن ) وإنـا نتوسـل إليـك بعـم نبينـا..نتوسل إليك بنبينـا ً
ـــ (: تقــدير، وهــذا التقــدير إمــا أن يكــون ، وإنــا نتوســل نبينــا) جــاه(كنــا نتوســل بـ

ــــ (: عـــىل رأهيـــم هـــم، أو يكـــون) عـــم نبينـــا) جـــاه(إليـــك بـــــ  كنـــا نتوســـل إليـــك بـ
 .عىل رأينا نحن) عم نبينا) دعاء(نبينا، وإنا نتوسل إليك بــ ) دعاء(

وال بـــد مـــن األخـــذ بواحـــد مـــن هـــذين التقـــديرين لـــيفهم الكـــالم بوضـــوح  
 .وجالء

إىل الـــسنة، لتبـــني لنـــا ولنعـــرف أي التقـــديرين صـــواب ال بـــد مـــن اللجـــوء  
 .صطريقة توسل الصحابة الكرام بالنبي 



 
 

٩٦ 
دراه، أو مكــــان  يف َتـــرى هـــل كــــانوا إذا أجـــدبوا وقحطــــوا قبـــع كــــل مـــنهم 

 ثــــم دعــــوا رهبــــم ،صآخــــر، أو اجتمعــــوا دون أن يكــــون معهــــم رســــول اهللا 
اللهــــــم بنبيــــــك حممـــــد، وحرمتــــــه عنــــــدك، ومكانتـــــه لــــــديك اســــــقنا (: قـــــائلني
ً ذاتـــه فعــال، ويطلبـــون منــه أن يـــدعو صوا يـــأتون النبــي ًمـــثال أم كــان.)الغيــث

ْ طلبـــتهم، ويـــدعو ربـــه ســـبحانه، ويتـــرضع إليـــه صاهللا تعـــاىل هلـــم، فيحقـــق 
 حتى يسقوا؟

الـــسنة النبويـــة الــــرشيفة، ويف  يف ًأمـــا األمـــر األول فـــال وجـــود لــــه إطالقـــا 
عمل الـصحابة رضـوان اهللا تعـاىل علـيهم، وال يـستطيع أحـد مـن اخللفيـني أو 

ُالطــــرقيني ان يــــأيت بــــدليل يثبــــت أن طريقــــة توســــلهم كانــــت بــــأن يــــذكروا  يف ُّ
بـل . ويطلبـوا مـن اهللا بحقـه وقـدره عنـده مـا يريـدون،صأدعيتهم اسـم النبـي 

الذي نجده بكثرة، وتطفح به كتب الـسنة هـو األمـر الثـاين، إذ تبـني أن طريقـة 
اء حاجـة، قـض يف  إنـام كانـت إذا رغبـواصتوسل األصحاب الكرام بالنبي 

 ويطلبــوا منـه مبـارشة أن يــدعو هلـم ربــه، ،صأو كـشف نازلـة أن يــذهبوا إليـه 
 لـــيس صأي أهنـــم كـــانوا يتوســـلون إىل اهللا تعـــاىل بـــدعاء الرســـول الكـــريم 

 .غري
ك قولــه تبــارك وتعــاىل  ــ ﴿: ويرشــد إىل ذل

﴾) النـساء :

٦٤(. 
حديث أنـس الـسابق الـذي ذكـر فيـه جمـيء  يف ومن أمثلة ذلك ما مر معنا 

 خيطــــب، صاألعـــرايب إىل املـــسجد يـــوم اجلمعــــة حيـــث كـــان رســـول اهللا 



 
 

٩٧ 
وعرضه له ضنك حاهلم، وجـدب أرضـهم، وهـالك ماشـيتهم، وطلبـه منـه أن 

 وهــــو الــــذي ،صيـــدعو اهللا ســــبحانه لينقــــذهم ممـــا هــــم فيــــه، فاســـتجاب لــــه 
ـــز عليـــه مـــا عنـــتم ﴿: وصـــفه ربـــه بقولـــه َلقـــد جـــاءكم رســـول مـــن أنفـــسكم عزي

 هلـم ربـه، ص، فـدعا )١٢٨: التوبـة (﴾حريص عليكم بـاملؤمنني رؤوف رحـيم
 بلـــدهم ءواســتجاب ســـبحانه دعـــاء نبيــه، ورحـــم عبـــاده ونــرش رمحتـــه، وأحيـــا

 .امليت
ــضا جمــيء األعــرايب الــسابق نفــسه أو غــريه إىل  ك أي ــ  ص النبــي ًومــن ذل

وهــو خيطــب اجلمعــة الثانيــة، وشــكواه لــه انقطــاع الطرقــات وهتــدم البنيــان، 
وهـــالك املـــوايش، وطلبـــه منـــه أن يـــدعو هلـــم ربـــه، ليمـــسك عـــنهم األمطـــار، 

 .ً فاستجاب له ربه جل شأنه أيضاصوفعل 
شـــكا : ومـــن ذلـــك مـــا روتـــه الـــسيدة عائـــشة ريض اهللا عنهـــا حيـــث قالـــت 

 يف ط املطـــــــر، فــــــأمر بمنـــــــرب فوضــــــع لـــــــه قحــــــوص النــــــاس إىل رســـــــول اهللا
 صفخــرج رســول اهللا : قالــت.ًاملــصىل، ووعــد النــاس يومــا خيرجــون فيــه

ـــرب، فكـــرب ومحـــد اهللا، ثـــم قـــال ـــشمس، فقعـــد عـــىل املن : حـــني بـــدا حاجـــب ال
 إبـــان زمانـــه عـــنكم، وقـــد  واســـتئخار املطـــرإنكـــم شـــكوتم جـــدب ديـــاركم، «

 احلـــديث، وفيـــه انـــه "...أمـــركم اهللا أن تـــدعوه، ووعـــدكم أن يـــستجيب لكـــم
 دعــــا اهللا ســــبحانه، وصــــىل بالنــــاس، فأغــــاثهم اهللا تعــــاىل حتــــى ســــالت ص

 حتــى بــدت صالـسيول، وانطلقــوا إىل بيــوهتم مــرسعني، فـضحك الرســول 
 يشء قـــــــــدير، وأين عبـــــــــد اهللا أشـــــــــهد أن اهللا عــــــــىل كـــــــــل«: نواجــــــــذه، وقـــــــــال

 ."ورسوله



 
 

٩٨ 
ــــث وأمثاهلــــا ممــــا وقــــع زمــــن النبــــي   حابه  وزمــــن أصــــصفهــــذه األحادي

ُالكــرام رضــوان اهللا علــيهم تبــني بــام ال يقبــل اجلــدال أو املــامرة أن التوســـل 
ــــالنبي   أو بالــــصاحلني الــــذي كــــان عليــــه الــــسلف الــــصالح هــــو جمــــيء صب

املتوســـل إىل املتوســـل بـــه، وعرضـــه حالــــه لـــه، وطلبـــه منـــه أن يـــدعو لــــه اهللا 
نه ســـبحانه، ليحقـــق طلبـــه، فيـــستجيب هـــذا لـــه، ويـــستجيب مـــن ثـــم اهللا ســـبحا

 .وتعاىل
حيـــاة النــــاس  يف وهـــذا الــــذي بينـــاه مــــن معنـــى الوســــيلة هـــو املعهــــود-٢ 

 موظـف أوواستعامهلم، فإنه إذا كانت إلنسان حاجـة مـا عنـد مـدير أو رئـيس 
ًمــثال، فإنــه يبحــث عمــن يعرفــه ثــم يــذهب إليــه ويكلمــه، ويعــرض لــه حاجتــه 

 لــــه فيفعـــل، وينقــــل هــــذا الوســــيط رغبتـــه إىل الــــشخص املــــسؤول، فيقــــضيها
ــزال، فــإذا .ًغالبــا فهــذا هــو التوســل املعــروف عنــد العــرب منــذ القــديم، ومــا ي

 إين توسلت إىل فـالن، فـإنام يعنـي أنـه ذهـب إىل الثـاين وكلمـه: قال أحدهم
حاجتـــه، ليحـــدث هبـــا األول، ويطلـــب منـــه قـــضاءها، وال يفهـــم أحـــد مـــن يف 

نزلتـــه عنـــدك، وم) الوســيط(بحــق فـــالن : ذلــك أنـــه ذهــب إىل األول وقـــال لـــه
 .لديك اقض يل حاجتي

وهكــذا فالتوســل إىل اهللا عــز وجــل بالرجــل الــصالح لــيس معنــاه التوســل 
بذاته وبجاهه وبحقه، بل هـو التوسـل بدعائـه وتـرضعه واسـتغاثته بـه سـبحانه 

اللهـــم إنـــا منـــا (: وتعـــاىل، وهـــذا هـــو بالتـــايل معنـــى قـــول عمـــر ريض اهللا عنـــه
ً قـــل املطـــر مـــثال نـــذهب إىل النبـــي كنـــا إذ: أي) نتوســـل إليـــك بنبينـــا فتـــسقينا

 .ن يدعو لنا اهللا جل شأنهأ ونطلب منه ،ص



 
 

٩٩ 
وإنـــا نتوســـل (: ويؤكـــد هـــذا ويوضـــحه متـــام قـــول عمـــر ريض اهللا عنـــه-٣ 

 ،ص، أي إننا بعـد وفـاة نبينـا جئنـا بالعبـاس عـم النبـي )إليك بعم نبينا فاسقنا
 .وطلبنا منه أن يدعو لنا ربنا سبحانه ليغيثنا

 إىل ص عــــــدل عمــــــر ريض اهللا عنــــــه عــــــن التوســــــل بــــــالنبي ُتــــــرى ملــــــاذا 
ن العبـــــاس مهـــــام كـــــان شـــــأنه أالتوســــل بالعبـــــاس ريض اهللا عنـــــه، مـــــع العلــــم 

  ومقامه؟صمام شأن النبي أومقامه فإنه ال يذكر 
 غــري ممكــن بعــد وفاتــه، صألن التوســل بـالنبي : أمـا اجلــواب برأينــا فهــو
م، ويطلبـــوا منـــه أن يـــدعو  ويـــرشحوا لـــه حــاهلصفــأنى هلـــم أن يـــذهبوا إليــه 

 يف هلــم، ويؤمنــوا عــىل دعائــه، وهــو قــد انتقــل إىل الرفيــق األعــىل، وأضــحى
حـــــال خيتلـــــف عــــــن حـــــال الـــــدنيا وظروفهــــــا ممـــــا ال يعلمـــــه إال اهللا ســــــبحانه 

 وشـفاعته فـيهم، وبيـنهم وبينـه كـام صوتعاىل، فأنى هلم أن حيظـوا بدعائـه 
 .)١٠٠: املؤمنون(﴾﴿: قال اهللا عز شأنه

ولـــذلك جلـــأ عمـــر ريض اهللا عنـــه، وهـــو العـــريب األصـــيل الـــذي صـــحب  
أكثـــر أحوالـــه، وعرفـــه حـــق املعرفـــة، وفهـــم دينـــه حـــق  يف  والزمـــهصالنبــي 

مواضــــع عــــدة، جلــــأ إىل توســــل ممكــــن فاختــــار  يف الفهــــم، ووافقــــه القــــرآن
ــصالعبــاس ريض اهللا عنــه، لقرابتــه مــن النبــي  صالحه ودينــه  مــن ناحيــة، ول

ومـا كـان .خرى، وطلب منـه أن يـدعو هلـم بالغيـث والـسقياأوتقواه من ناحية 
 ويلجــــــأ إىل التوســــــل ،صلعمــــــر وال لغــــــري عمــــــر أن يــــــدع التوســــــل بــــــالنبي 

ً ممكنـا، ومـا كـان مـن املعقـول صبالعباس أو غريه لـو كـان التوسـل بـالنبي 
ـــرصاف ًأن يقـــر الـــصحابة رضـــوان اهللا علـــيهم عمـــر عـــىل ذلـــك أبـــدا، أل ن االن



 
 

١٠٠ 
 إىل التوســــل بغــــريه مــــا هــــو إال كاالنــــرصاف عــــن صعــــن التوســــل بــــالنبي 

الــصالة إىل االقتــداء بغــريه، ســواء بــسواء، ذلــك أن  يف صاالقتــداء بــالنبي 
 ومكانتــه صالــصحابة رضــوان اهللا تعــاىل علــيهم كــانوا يعرفــون قــدر نبــيهم 
احلـــديث  يف ًوفـــضله معرفـــة ال يـــدانيهم فيهـــا أحـــد، كـــام نـــرى ذلـــك واضـــحا

 صأن رســــول اهللا «: الــــذي رواه ســــهل بــــن ســــعد الــــساعدي ريض اهللا عنــــه
ذهــــب إىل بنــــي عمــــرو بــــن عــــوف ليــــصلح بيــــنهم، فحانــــت الــــصالة، فجــــاء 

فــصىل أبــو بكــر، : أتــصيل بالنــاس، فــأقيم؟ قــال: املــؤذن إىل أيب بكــر، فقــال
الـصف،  يف الـصالة، فـتخلص حتـى وقـف يف  والناسصفجاء رسول اهللا 
الـــــصالة، فلـــــام أكثـــــر النـــــاس  يف ، وكـــــان أبـــــو بكـــــر ال يلتفـــــتفـــــصفق النـــــاس

 أن ص فأشـــــار إليـــــه رســـــول اهللا ،صالتـــــصفيق التفـــــت، فـــــرأى رســـــول اهللا 
أمكــث مكانــك، فرفــع أبــو بكــر يديــه، فحمــد اهللا عــز وجــل عــىل مــا أمــره بـــه 

ـــى اســـتوىصرســـول اهللا  ـــك، ثـــم اســـتأخر أبـــو بكـــر حت الـــصف،  يف  مـــن ذل
مـا منعـك أن تثبـت : يـا أبـا بكـر«: ف، فقـال فـصىل ثـم انـرصصوتقدم النبي 
مـا كـان الن أيب قحافـة أن يـصيل بـني يـدي رسـول : قال أبو بكـر«إذ أمرتك؟ 

فأنـت تـرى أن الـصحابة ريض اهللا عـنهم مل يستـسيغوا االســتمرار   " صاهللا 
صــــالته عنــــدما حــــرض الرســــول  يف عــــىل االقتــــداء بــــأيب بكــــر ريض اهللا عنــــه

مكانــه  يف  عنـه مل تطاوعـه نفـسه عـىل الثبـات كـام أن أبـا بكـر ريض اهللا،ص
 ،ص لــــه بــــذلك، ملــــاذا؟ كــــل ذلــــك لتعظــــيمهم نبـــــيهم صمــــع أمــــر النبــــي 

وتأدهبم معه، ومعرفتهم حقـه وفـضله، فـإذا كـان الـصحابة رضـوان اهللا تعـاىل 
 عنـــدما أمكـــن ذلـــك، مـــع أهنـــم صعلـــيهم مل يرتـــضوا االقتـــداء بغـــري النبـــي 

 صعــنهم، فكيـــف يرتكــون التوســـل بـــه  صغيابـــه  يف كــانوا بـــدأوا الــصالة
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ًأيضا بعد وفاته، لو كان ذلك ممكنـا، ويلجئـون إىل التوسـل بغـريه؟ وكـام مل  ً

ًبكــر أن يــؤم املــسلمني فمــن البــدهيي أن ال يقبــل العبــاس أيــضا أن  بــوأيقبــل 
 .ً لو كان ذلك ممكناصيتوسل الناس به، ويدعوا التوسل بالنبي 

رى عــىل ســخافة تفكــري مــن يــزعم أنــه وهــذا يــدل مــن ناحيــة أخــ: )تنبيــه( 
ـــك كـــذلك ملـــا كـــان ثمـــة وجـــه  يف ص قـــربه حـــي كحياتنـــا، ألنـــه لـــو كـــان ذل

 إىل الـــصالة وراء غـــريه ممـــن ال صمقبـــول النـــرصافهم عـــن الـــصالة وراءه 
وال يعــرتض احــد عــىل مــا قررتــه بأنــه قــد ورد .منزلتــه وفــضله يف ًيدانيــه أبــدا
 مـــــن ســـــلم عـــــيل ســـــلمت قـــــربي حـــــي طـــــري، يف أنـــــا«:  قـــــالصأن النبـــــي 

 حـــي مثـــل حياتنـــا، فـــإذا توســـل بـــه ســــمعنا صوأنـــه يـــستفاد منـــه أنـــه ."عليـــه
ذلــك  يف واســتجاب لنــا، فيحــصل مقــصودنا، وتتحقــق رغبتنــا، وأنــه ال فــرق

 : حياته، وبني حاله بعد وفاته أقول يف صبني حاله 
 : ال يعرتض أحد بام سبق ألنه مردود من وجهني

 احلـديث املــذكور ال أصــل لـه هبــذا اللفــظ، وخالصــته أن: األول حـديثي 
ًيشء مــن كتــب الــسنة إطالقــا، ولكــن  يف ال وجــود هلــا) طــري(كــام أن لفظــة 
ـــــاه قـــــد ورد ـــــث صـــــحيحة، منهـــــا قولـــــه  يف معن إن أفـــــضل «: صعـــــدة أحادي

يامكم يوم اجلمعة، فيـه خلـق آدم، وفيـه قـبض، وفيـه النفخـة، وفيـه الـصعقة، أ
يــا رســـول :  قـــالوا"تكم معروضــة عــيلفــأكثروا عــيل الـــصالة فيــه، فــإن صـــال

َبليـت: يقولـون: قـال(َ وكيف تعرض صالتنا عليـك، وقـد أرمـت !اهللا : ، قـال)َ
ـــــاء« ـــــاء «: ص ومنهـــــا قولـــــه "إن اهللا حـــــرم عـــــىل األرض أجـــــساد األنبي األنبي

مــــــررت ليلــــــة أرسي يب عــــــىل «: ص وقولــــــه "قبــــــورهم يــــــصلون يف أحيــــــاء
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   مالئكــة ســياحني يبلغــوين عــن إن هللا«:  وقولــه"قــربه  يف ًموســى قــائام يــصيل

 ."أمتي السالم 
 بعـد وفاتـه خمالفـة حلياتـه صوفحـواه أن حياتـه : اجلـواب الثـاين فقهـي 

قبــل الوفــاة، ذلــك أن احليـــاة الربزخيــة غيــب مـــن الغيــوب، وال يــدري كنههـــا 
إال اهللا سبحانه وتعاىل، ولكن من الثابت واملعلـوم أهنـا ختتلـف عـن احليـاة 

الـدنيا يأكـل ويـرشب، ويتـنفس  يف نـسانضع لقوانينهـا، فاإلالدنيوية، وال ختـ
ويتــزوج، ويتحــرك ويتــربز، ويمــرض ويــتكلم، وال أحــد يــستطيع أن يثبــت أن 

 الــسالم، ويف مقــدمتهم نبينــا حممــد مًأحــدا بعــد املــوت حتــى األنبيــاء علــيه
 . تعرض له هذه األمور بعد موتهص

مــسائل  يف وا خيتلفــونوممــا يؤكــد هــذا أن الــصحابة ريض اهللا عــنهم كــان 
 يف ص أحــد مــنهم الــذهاب إليــه لبــا يف  ومل خيطــر،صكثــرية بعــد وفاتــه 
ــــك، وســــؤاله عــــن الــــصواب فيهــــا، ملــــاذا؟ إن األمــــر  يف قــــربه، ومــــشاورته ذل

 انقطـع عـن احليـاة الـدنيا، ومل صًواضح جدا، وهو أهنم كلهم يعلمون أنـه 
عـد موتـه حـي، أكمــل  بصفرسـول اهللا .تعـد تنطبـق عليـه أحواهلـا ونواميـسها

الـربزخ، ولكنهـا حيـاة ال تـشبه حيـاة الـدنيا، ولعـل ممـا  يف حياة حيياها إنسان
ك قولــه  ــ ــشري إىل ذل مــا مــن احــد يــسلم عــيل إال رد اهللا عــيل روحــي «: صي

ــــى أرد عليــــه الــــسالم   وعــــىل كــــل حــــال فــــإن حقيقتهــــا ال يــــدرهيا إال اهللا "حت
ـــــاة ـــــاس احلي ـــــة أو احليـــــاة ســـــبحانه وتعـــــاىل، ولـــــذلك فـــــال جيـــــوز قي  الربزخي

األخرويـــــة عـــــىل احليـــــاة الدنيويـــــة، كـــــام ال جيـــــوز أن تعطـــــى واحـــــدة مـــــنهام 
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ــشابه إال  أحكــام األخــرى، بــل لكــل منهــا شــكل خــاص وحكــم معــني، وال تت

 .االسم، أما احلقيقة فال يعلمها إال اهللا تبارك وتعاىليف 
حـديث  يف ونعود بعد هذا التنبيه إىل ما كنا فيـه مـن الـرد عـىل املخـالفني 

إن تعلـــيلهم لعـــدول عمـــر ريض اهللا عنـــه عـــن : توســـل عمـــر بالعبـــاس، فنقـــول
 إىل التوســـل بالعبـــاس ريض اهللا عنـــه بأنـــه لبيـــان جـــواز صالتوســـل بـــالنبي 

إذ .التوســــل باملفــــضول مــــع وجــــود الفاضــــل هــــو تعليــــل مــــضحك وعجيــــب
ــــف يمكــــن أن خيطــــر بــــال غــــريه مــــن  يف بــــال عمــــر ريض اهللا عنــــه، أو يف كي

ة الكرام ريض اهللا عنهم تلـك احلذلقـة الفقهيـة املتـأخرة، وهـو يـرى الصحاب
حالــة شــديدة مــن الــضنك والكــرب، والــشقاء والبــؤس، يكـــادون  يف النــاس

ًيموتــــون جوعــــا وعطــــشا لــــشح املــــاء وهــــالك املاشــــية، وخلــــو األرض مــــن  ً
ــزرع واخلــرضة حتــى ســمي ذاك العــام بعــام الرمــادة، كيــف يــرد ِال خــاطره  يف َ

هــــذا الظــــرف العــــصيب، فيــــدع األخــــذ بالوســــيلة  يف  الفقهيــــةتلــــك الفلــــسفة
ك جــائزا ،صدعائــه، وهــي التوســل بــالنبي األعظــم  يف الكــربى ً لــو كــان ذلــ

ويأخـذ بالوسـيلة الـصغرى، التـي ال تقــارن بـاألوىل، وهـي التوسـل بالعبــاس، 
ملــــاذا؟ ال لــــيشء إال ليبــــني للنــــاس أنــــه جيــــوز هلــــم التوســــل باملفــــضول مــــع 

 !!وجود الفاضل
ّإن الشاهد واملعلـوم أن اإلنـسان إذ حلـت بـه شـدة يلجـأ إىل أقـوى وسـيلة 

َدفعهـا، ويـدع الوسـائل األخـرى ألوقـات الرخـاء، وهـذا كـان يفهمـه  يف عنـده
أوقــــــات  يف َاجلــــــاهليون املــــــرشكون أنفــــــسهم، إذ كــــــانوا يــــــدعون أصــــــنامهم

اوقــــات العـــرس، كــــام قــــال  يف ْاليـــرس، ويرتكوهنــــا ويــــدعون اهللا تعـــاىل وحــــده



 
 

١٠٤ 
ـــى إذا ركبـــوا﴿: تبـــارك وتعـــاىل ْالفلـــك دعـــوا اهللا خملـــصني لـــه الـــدين،  يف حت ُ

 .)٢٦٥: العنكبوت(﴾فلام نجاهم إىل الرب إذا هم يرشكون
هـــذا أن اإلنـــسان بفطرتـــه يـــستنجد بـــالقوة العظمـــى، والوســـيلة  فـــنعلم مـــن 

الكــــربى حــــني الــــشدائد والفــــواقر، وقــــد يلجــــأ إىل الوســــائل الــــصغرى حــــني 
ـــك احلكـــم الفقهـــي  يف وقـــد خيطـــراألمـــن واليـــرس،  بالـــه حينـــذاك أن يبـــني ذل

وأمـــر .الـــذي افرتضـــوه، وهـــو جـــواز التوســـل باملفـــضول مـــع وجـــود الفاضـــل
 هـب أن عمـر ريض اهللا عنـه خطـر: ًآخر نقوله جوابا عىل شبهة أولئـك، وهـو

بـال  يف باله أن يبني ذلك احلكم الفقهـي املزعـوم، تـرى فهـل خطـر ذلـكيف 
يزيــد بــن األســود : قــيس حــني توســال بالتــابعي اجلليــلمعاويــة والــضحاك بــن 

ك أن هــذا رضب مــن التمحــل والتكلــف ال حيــسدون  ًاجلــريش أيــضا؟ ال شــ َ ُ
 .عليه
ًحــديث استــسقاء عمــر بالعبــاس ريض اهللا عــنهام أمــرا  يف إننـا نالحــظ-٤ 

َإن عمـر بـن اخلطـاب كـان إذا قحطـوا، استـسقى «: ًجديرا باالنتباه، وهو قوله
املطلــب، ففــي هـذا إشــارة إىل تكــرار استـسقاء عمــر بــدعاء  عبـدبالعبـاس بــن 

العبــاس ريض اهللا عـــنهام، ففيــه حجـــة بالغــة عـــىل الــذين يتـــأولون فعــل عمـــر 
ك أنــه إنــام تــرك التوســل بــه  ــ  إىل التوســل بعمــه ريض اهللا عنــه، لبيــان صذل

لـــو كـــان األمـــر : جـــواز التوســـل باملفـــضول مـــع وجـــود الفاضـــل، فإننـــا نقـــول
مـر ذلـك مـرة واحـدة، وملـا اسـتمر عليـه كلـام استـسقى، وهـذا كذلك لفعـل ع

 .نصافّبني ال خيفى إن شاء اهللا تعاىل عىل أهل العلم واإل



 
 

١٠٥ 
لقــد فــرست بعــض روايــات احلــديث الــصحيحة كــالم عمــر املــذكور -٥ 

وقــصده، إذ نقلــت دعــاء العبــاس ريض اهللا عنــه اســتجابة لطلــب عمــر ريض 
 "الفـــــتح« يف العـــــسقالين رمحـــــه اهللاهللا عنـــــه، فمـــــن ذلـــــك مـــــا نقلـــــه احلـــــافظ 

 صـفة مـا دعـا "األنـساب« يف قـد بـني الـزبري بـن بكـار(: حيث قـال) ٣/١٥٠(
هـذه الواقعـة، والوقـت الـذي وقـع فيـه ذلـك، فـأخرج بإسـناد لـه  يف به العباس

اللهـم إنـه مل ينـزل بـالء إال بـذنب، ومل «: أن العباس ملا استسقى به عمر قـال
 أيـدينا هه القـوم يب إليـك ملكـاين مـن نبيـك، وهـذّيكشف إال بتوبة، وقد توج

فأرخــــت : ، قــــال)إليــــك بالــــذنوب، ونواصــــينا إليــــك بالتوبــــة، فاســــقنا الغيــــث
 ."السامء مثل اجلبال حتى أخصبت األرض، وعاش الناس

التوســل بــدعاء العبــاس ريض اهللا عنــه ال بذاتــه : ًأوال: ويف هــذا احلــديث 
 هـذا رد واضـح عـىل الـذين يزعمـون أن كام بينه الـزبري بـن بكـار وغـريه، ويف

توســل عمــر كــان بــذات العبــاس ال بدعائــه، إذ لــو كــان األمــر كــذلك ملــا كــان 
ًثمة حاجة ليقوم العباس، فيدعو بعد عمر دعاء جديدا ً. 

 يف حياتـه، وأنـه يف صأن عمـر رصح بـأهنم كـانوا يتوسـلون بنبينـا : ًثانيا 
ْ فيــه أن التوســلني مــن نــوع هــذه احلادثــة توســل بعمــه العبــاس، وممــا ال شــك

ممــا -ئ وتوســلهم بالعبــاس، وإذ تبــني للقــارصتوســلهم بالرســول : واحــد
ــأيت  فتكــون النتيجــة أن صً إنــام كــان توســال بدعائــه صأن توســلهم بــه -ي

ْتوســـلهم بالعبـــاس إنـــام هـــو توســـل بدعائـــه أيـــضا، بـــرضورة أن التوســـلني مـــن  ً
 .نوع واحد



 
 

١٠٦ 
 بدعائــــه، فالـــدليل عــــىل ذلــــك ً إنــــام كــــان توســـالصأمـــا أن توســــلهم بـــه  

مــــستخرجه عــــىل الــــصحيح هلــــذا احلــــديث  يف رصيــــح روايــــة اإلســــامعييل
 استــسقوا بــه، فيستــسقي هلــم، صكــانوا إذ قحطــوا عــىل عهــد النبــي (: بلفــظ

 "الفـــتح"فـــذكر احلـــديث، نقلتـــه مـــن ...) إمـــارة عمـــر يف فيـــسقون، فلـــام كـــان
 يطلـــب هلـــم  كـــانصأنـــه  يف رصيـــح) فيستـــسقي هلـــم(: ، فقولـــه)٢/٣٩٩(

االستــسقاء، اســتفعال مــن ":  البــن األثـري"النهايــة"الـسقيا مــن اهللا تعــاىل ففـي 
ـــث عـــىل الـــبالد والعبـــاد، يقـــال ســـقى اهللا عبـــاده : طلـــب الـــسقيا أي إنـــزال الغي

ًالغيــث وأســقاهم، واالســم الــسقيا بالــضم، واســتقيت فالنــا إذا طلبــت منــه أن 
 ."يسقيك

أي بدعائــه، وكــذلك ) استــسقوا بــه(يــة هــذه الروا يف إذا تبــني هــذا، فقولــه 
ك بنبينــا(: الروايــة األوىل يف قولــه ، أي بدعائــه، ال يمكــن أن )كنــا نتوســل إليــ

 : ويؤيده.يفهم من جمموع رواية احلديث إال هذا
لو كان توسل عمـر إنـام هـو بـذات العبـاس أو جاهـه عنـد اهللا تعـاىل، : ًثالثا

ً ممكـــن لـــو كـــان مـــرشوعا،  هبـــذا املعنــى، ألن هـــذاصملــا تـــرك التوســـل بـــه 
فعــدول عمــر عــن هــذه إىل التوســل بــدعاء العبــاس ريض اهللا عنــه أكــرب دليــل 

 ،صعىل أن عمر والصحابة الذين كـانوا معـه كـانوا ال يـرون التوسـل بذاتـه 
توسـل معاويـة بـن  يف وعىل هذا جرى عمـل الـسلف مـن بعـدهم، كـام رأيـت

ريش، وفـــيهام بيـــان أيب ســـفيان والـــضحاك ابـــن قـــيس بيزيـــد بـــن األســـود اجلـــ
 .دعائه برصاحة وجالء



 
 

١٠٧ 
 لـو كــان صفهـل جيـوز أن جيمـع هــؤالء كلهـم عـىل تـرك التوســل بذاتـه  

ّجـــائزا، ســـيام واملخـــالفون يزعمـــون أنـــه أفـــضل مـــن التوســـل بـــدعاء العبـــاس  ً
اللهـــم إن ذلـــك غـــري جـــائز وال معقـــول، بـــل إن هـــذا اإلمجـــاع مـــنهم ! وغـــريه؟

ذكور غـري مـرشوع عنـدهم، فـإهنم أسـمى من أكرب األدلة عىل أن التوسـل املـ
 !من أن يستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خري

 : اعرتاض ورده 
 عــن "فوائــد قــضاء احلاجــة يف مــصباح الزجاجــة"وأمــا جــواب صــاحب  

إن عمـــر مل يبلغـــه حـــديث ": )٢٥ص( بقولـــه صتـــرك عمـــر التوســـل بذاتـــه 
 ."توسل الرضير، ولو بلغه لتوسل به

 : وجوهفهو جواب باطل من  
أن حديث الرضير إنام يدل عىل مـا دل عليـه توسـل عمـر هـذا مـن : األول 

 .التوسل بالدعاء ال بالذات، كام سبق ويأيت بيانه
ــــــاين  ــــــل كــــــان جهــــــرا عــــــىل رؤوس : الث ًأن توســــــل عمــــــر مل يكــــــن رسا، ب ً

األشـــهاد، وفـــيهم كبـــار الـــصحابة مـــن املهـــاجرين واألنـــصار وغـــريهم، فـــإذا 
ىل عمــــر، فهــــل جيــــوز أن خيفــــى عــــىل مجيــــع جــــاز أن خيفــــى احلــــديث عــــ

 !؟املوجودين مع عمر من الصحابة
ـــزل بأهـــل -كـــام ســـبق-أن عمـــر: الثالـــث  كـــان يكـــرر هـــذا التوســـل كلـــام ن

 يف )كــان(املدينـة خطـر، أو كلـام دعـي لالستـسقاء كــام يـدل عـىل ذلـك لفـظ 
ــس الــسابق  وكــذلك ) َأن عمــر كــان إذا قحطــوا استــسقى بالعبــاس(حــديث أن

ـــــن ع  "االســـــتيعاب" يف بـــــاس عـــــن عمـــــر كـــــام ذكـــــره ابـــــن عبـــــد الـــــربروى اب



 
 

١٠٨ 
ك عليــه أول مــرة، أفيجــوز أن يــستمر عــىل )٣/٩٨( ، فــإذا جــاز أن خيفــى ذلــ

اجلهــــل بــــه كلــــام استــــسقى بالعبــــاس، وعنــــده املهــــاجرون واألنــــصار، وهــــم 
اللهـــم إن ! ؟ســكوت ال يقــدمون اليــه مـــا عنــدهم مــن العلـــم بحــديث الــرضير

ـــضمن رمـــي ا ـــرضير هـــذا اجلـــواب ليت لـــصحابة مجـــيعهم باجلهـــل بحـــديث ال
ًمطلقـا، أو عـىل األقــل بداللتـه عـىل جــواز التوسـل بالـذات، واألول باطــل ال 
خيفــــى بطالنــــه، والثــــاين حــــق فــــإن الــــصحابة لــــو كــــانوا يعلمــــون أن حــــديث 

 إىل صالــرضير يــدل عــىل التوســل املزعــوم ملــا عــدلوا عــن التوســل بذاتــه 
 .التوسل بدعاء العباس كام سبق

 إىل صأن عمـــر لــيس هـــو وحـــده الــذي عـــدل عــن التوســـل بذاتـــه : ًعــاراب
ًالتوسـل بالـدعاء، بـل تابعــه عـىل ذلـك معاويـة بــن أيب سـفيان فإنـه أيـضا عــدل 

 وعنــده مجاعـة مــن صإىل التوسـل بـدعاء يزيــد بـن األســود، ومل يتوسـل بـه 
ًالــصحابة وأجــالء التــابعني، فهــل يقــال أيــضا إن معاويــة ومــن معــه مل يكونــوا 

ـــكيع توســـل الـــضحاك بـــن قـــيس  يف لمـــون بحـــديث الـــرضير؟ وقـــل نحـــو ذل
 .ًبيزيد هذا أيضا

ثــــم أجـــــاب صــــاحب املـــــصباح بجـــــواب آخــــر، وتبعـــــه مــــن مل يوفـــــق مـــــن 
 : املتعصبني املخالفني فقال

إكــرام العبــاس  يف صإن عمــر أراد بالتوســل بالعبــاس االقتــداء بــالنبي "
 يف بري بــــن بكـــــارًوإجاللــــه، وقــــد جـــــاء هــــذا رصحيـــــا عــــن عمـــــر، فــــروى الـــــز

:  مــن طريــق داود بــن عطــاء عــن زيــد بــن أســلم عــن ابــن عمــر قــال"األنــساب"
استــــسقى عمــــر ابــــن اخلطـــــاب عــــام الرمــــادة بالعبـــــاس بــــن عبــــد املطلـــــب، "
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 كـان يـرى للعبـاس مـا يـرى الولـد للوالـد، صإن رسـول : فخطب عمر فقـال

ورواه  "... واختــــذوه وســــيلة إىل اهللا،صفاقتــــدوا أهيــــا النــــاس برســــول اهللا 
 ."البالذري من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه به

 : ًواجلواب من وجوه أيضا 
عدم التسليم بصحة هذه الروايـة، فإهنـا مـن طريـق داود ابـن عطـاء : األول 

، ومـن طريـق الـزبري بـن بكـار "التقريـب" يف وهو املـدين، وهـو ضـعيف كـام
داود (: ه الــــذهبي بقولــــهوســــكت عنــــه، وتعقبــــ) ٣/٣٣٤(عنــــه رواه احلــــاكم 

والـرواي عنـه سـاعدة بـن عبيـداهللا املـزين مل أجـد مـن ترمجـه، : قلت) مرتوك
هـشام بـن سـعد عـن زيـد بـن -كام رأيـت-ًالسند اضطرابا، فقد رواه يف ثم إن

ًبـدل ابـن عمـر، لكـن هـشاما أوثـق مـن داود، إال أننـا مل ) عن أبيه(: أسلم فقال
 وال تغـــرت ؟فـــة لـــسياق داود هـــذا أم النقـــف عـــىل ســـياقه، لننظـــر هـــل فيـــه خمال

املفيــد أن الــسياق واحــد، ) بــه(:  عقــب هــذا اإلســناد"املــصباح" يف بقــوهلم
:  وهـــو مل يقـــل"فـــتح البـــاري"فـــإن عمدتـــه فـــيام نقلـــه عـــن الـــبالذري إنـــام هـــو 

 ).٢/٣٩٩ ("الفتح"انظر .)به(
لــو صــحت هــذه الروايــة، فهــي إنــام تــدل عــىل الــسبب الــذي مــن : الثــاين 

توســـل عمــــر بالعبـــاس دون غـــريه مــــن الـــصحابة احلـــارضين حينــــذاك، أجلـــه 
ً لـــو كـــان جــــائزا -صوأمـــا أن تـــدل عـــىل جـــواز الرغبـــة عــــن التوســـل بذاتـــه 

إىل التوســل بالعبــاس أي بذاتــه فكــال، ثــم كــال، ألننــا نعلــم بالبداهــة -عنــدهم
أنه لو أصاب مجاعـة مـن النـاس قحـط شـديد، -كام قال بعضهم-والرضورة

وســـلوا بأحـــدهم ملـــا أمكـــن أن يعـــدلوا عمـــن دعـــاؤه أقـــرب إىل وأرادوا أن يت
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ًاإلجابـــة، وإىل رمحـــة اهللا ســـبحانه وتعـــاىل، ولـــو أن إنـــسانا أصـــيب بمكـــروه 
فادح، وكان أمامه نبـي، وآخـر غـري نبـي، وأراد أن يطلـب الـدعاء مـن أحـدمها 
ملــــا طلبــــه إال مــــن النبــــي، ولــــو طلبــــه مــــن غــــري النبــــي، وتــــرك النبــــي لعــــد مــــن 

اجلـاهلني، فكيـف يظـن بعمـر ومـن معـه مـن الـصحابة أن يعـدلوا عـن اآلثمني 
ً جــــائزا، ص إىل التوســــل بغــــريه، لــــو كــــان التوســــل بذاتــــه صالتوســــل بــــه 

فكيــف وهــو أفـــضل عنــد املخــالفني مـــن التوســل بــدعاء العبـــاس وغــريه مـــن 
ًال ســـــيام وقـــــد تكـــــرر ذلـــــك مـــــنهم مـــــرارا كـــــام ســـــبق، وهـــــم ال ! الـــــصاحلني؟
 واحدة، واسـتمر األمـر كـذلك، فلـم ينقـل عـن أحـد  وال مرةصيتوسلون به 

مـنهم خـالف مـا صــنع عمـر، بـل صــح عـن معاويـة ومـن معــه مـا يوافـق صــنيعه 
حيـــث توســـلوا بـــدعاء يزيـــد بـــن األســـود، وهـــو تـــابعي جليـــل، فهـــل يـــصح أن 

 !؟صإن التوسل به كان اقتداء بالنبي : يقال
 عنـد صتـه إن جريان عمل الصحابة عىل تـرك التوسـل بذا: احلق أقول 

هلـــو -حياتـــه يف صبعـــد أن كـــانوا ال يتوســـلون بغـــريه -نـــزول الـــشدائد هبـــم 
 غـــري مـــرشوع، وإال لنقـــل صأكـــرب األدلـــة الواضـــحة عـــىل أن التوســـل بذاتـــه 

حـــــوادث متعــــــددة، أال تـــــرى إىل هــــــؤالء  يف ذلـــــك عـــــنهم مــــــن طـــــرق كثــــــرية
 ألدنــــى مناســــبة لظــــنهم أنــــه ص بالتوســــل بذاتــــه يلهجــــوناملخــــالفني كيــــف 

ِع، فلو كان األمر كـذلك لنُقـل مثلـه عـن الـصحابة، مـع العلـم أهنـم أشـد مرشو
ـــك وال مـــرة صًتعظـــيام وحمبـــة لـــه  ُ مـــن هـــؤالء، فكيـــف ومل ينقـــل عـــنهم ذل

 !؟واحدة، بل صح عنهم الرغبة عنه إىل التوسل بدعاء الصاحلني
 : حديث الرضير:  الشبهة الثانية
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مــر بالعبــاس ريض حــديث توســل ع يف بعــد أن فرغنــا مــن حتقيــق الكــالم

 يف اهللا عنــــه، وبينــــا أنــــه لــــيس حجــــة للمخــــالفني بــــل هــــو علــــيهم، نــــرشع اآلن
ــق القــول هــل هــو حجــة هلــم أم : معنــاه يف حــديث الــرضير، والنظــر يف حتقي

 : ًعليهم أيضا؟ فنقول
 ً أن رجـال رضيـرأخرج أمحد وغـريه بـسند صـحيح عـن عـثامن بـن حنيـف 

 إن شـــئت دعـــوت ": قـــال. اهللا أن يعــافينيادع: فقـــال ،صأتـــى النبـــي البــرص 
ك،  ُأخــرت ذاك، فوإن شــئت لــ َ وإن شــئت صــربت ": ويف روايــة(، "هــو خــري ّ َ

، فيـــصيل وضــوءه، فيحـــسن  أن يتوضــأهفــأمر.ُادعـــه: قــال، ف)"فهــو خــري لـــك 
وأتوجــــه إليــــك بنبيـــــك ، اللهــــم إين أســـــألك: ويــــدعو هبـــــذا الــــدعاءركعتــــني، 

ك إىل ريبُتهــيــا حممــد إين توج، حممــد نبــي الرمحــة هــذه، حــاجتي  يف  بــ
 .ففعل الرجل فربأ: قال.]ّوشفعني فيه]َّعه يفّشففاللهم يل، تقىض ف

الــدعاء  يف أن هــذا احلــديث يــدل عــىل جــواز التوســل: يــرى املخــالفون 
 علــم األعمــى ص أو غــريه مــن الــصاحلني، إذ فيــه أن النبــي صبجــاه النبــي 
 .ًفعاد بصريادعائه، وقد فعل األعمى ذلك  يف أن يتوسل به

ـــــه عـــــىل التوســـــل   ـــــرى ان هـــــذا احلـــــديث ال حجـــــة هلـــــم في وأمـــــا نحـــــن فن
ــث  املختلــف فيــه، وهــو التوســل بالــذات، بــل هــو دليــل آخــر عــىل النــوع الثال
مـــن أنـــواع التوســـل املـــرشوع الـــذي أســـلفناه، ألن توســـل األعمـــى إنـــام كـــان 

 : واألدلة عىل ما نقول من احلديث نفسه كثرية، وأمهها.بدعائه
ك قولــهصأن األعمــى إنــام جــاء إىل النبــي : ًالأو  ُأدع (:  ليــدعو لــه، وذلــ

 ألنــه يعلــم أن دعــاءه ،صفهــو توســل إىل اهللا تعــاىل بدعائــه ) اهللا أن يعــافيني
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 أرجـــى للقبـــول عنـــد اهللا بخـــالف دعـــاء غـــريه، ولـــو كـــان قـــصد األعمـــى ص

 أو جاهـــه أو حقـــه ملـــا كـــان ثمـــة حاجـــة بـــه إىل أن صالتوســـل بـــذات النبـــي 
بيتــه، ويــدعو ربــه  يف  ويطلــب منــه الــدعاء لــه، بــل كــان يقعــد،صيت النبــي يــأ

 : ًبأن يقول مثال
ــــشفيني، وجتعلنــــي ( ــــك ومنزلتــــه عنــــدك أن ي اللهــــم إين أســــألك بجــــاه نبي

لغـــة  يف ولكنـــه مل يفعـــل، ملـــاذا؟ ألنـــه عـــريب يفهـــم معنـــى التوســـل .)ًبـــصريا
جــة، يــذكر العــرب حــق الفهــم، ويعــرف أنــه لــيس كلمــة يقوهلــا صــاحب احلا

َّفيهــا اســم املوســل بــه، بــل البــد أن يــشتمل عــىل املجــيء إىل مــن يعتقــد فيــه 
 .الصالح والعلم بالكتاب والسنة، وطلب الدعاء منه له

 وعده بالـدعاء مـع نـصحه لـه ببيـان مـا هـو األفـضل لـه، صأن النبي : ًثانيا
وهـذا  .»ُإن شئت دعوت، وإن شئت صـربت فهـو خـري لـك«: صوهو قوله 

احلـــديث الــذي رواه عـــن ربـــه تبـــارك  يف صالثـــاين هـــو مــا أشـــار إليـــه األمــر 
فـــصرب، عوضـــته -أي عينيـــه-ُ إذا ابتليـــت عبـــدي بحبيبتيـــه": وتعـــاىل أنـــه قـــال

 ."منهام اجلنة
فهـــذا يقتـــيض أن ) فــادع(: إرصار األعمـــى عــىل الـــدعاء وهــو قولـــه: ًثالثــا 

لــدعاء  خـري مــن وىف بـام وعــد، وقـد وعــده باص دعــا لـه، ألنــه صالرسـول 
 دعــا صلــه إن شــاء كــام ســبق، فقــد شــاء الــدعاء وأرص عليــه، فــإذن ال بــد أنــه 

 األعمـى بـدافع مـن رمحتـه، وبحـرص صله، فثبت املراد، وقد وجه النبـي 
منــه أن يــستجيب اهللا تعــاىل دعــاءه فيــه، وجهــه إىل النــوع الثــاين مــن التوســل 

طرافــــه، املـــرشوع، وهــــو التوســــل بالعمــــل الــــصالح، ليجمــــع لــــه اخلــــري مــــن أ
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أن يتوضـــأ ويـــصيل ركعتـــني ثـــم يـــدعو لنفـــسه وهـــذه األعـــامل طاعـــة هللا  فـــأمره

قولــه  يف  لــه، وهـي تــدخلصسـبحانه وتعــاىل يقـدمها بــني يـدي دعــاء النبـي 
 . كام سبق﴾وابتغوا إليه الوسيلة﴿: تعاىل

 بدعائـــه لألعمـــى الـــذي وعـــده بـــه، بـــل صوهكـــذا فلـــم يكتـــف الرســـول  
بحانه وتعــــاىل وقربــــة إليـــــه، ليكــــون األمـــــر شــــغله بــــأعامل فيهـــــا طاعــــة هللا ســـــ

ًمكــــتمال مــــن مجيــــع نواحيــــه، وأقــــرب إىل القبــــول والرضــــا مــــن اهللا ســــبحانه 
-كـــام هـــو ظـــاهر-وتعـــاىل، وعـــىل هـــذا، فاحلادثـــة كلهـــا تـــدور حـــول الـــدعاء

 .وليس فيها ذكر يشء مما يزعمون
 "املــــصباح" يف وقــــد غفــــل عــــن هــــذا الــــشيخ الغــــامري أو تغافــــل، فقــــال 

ُوإن شــــــئت دعــــــوت "(: )٢٤( ــــــه، ."َ ــــــدعو ب ــــــك دعــــــاء ت أي وإن شــــــئت علمت
 ).ولقنتك إياه، وهذا التأويل واجب ليتفق أول احلديث مع آخره

أن األعمــى إنــام طلــب منــه : هــذا التأويــل باطــل لوجــوه كثــرية منهــا: قلــت 
 وإن شـــئت ":  لـــهص أن يـــدعو لـــه، ال أن يعلمـــه دعـــاء، فـــإذا كـــان قولـــه ص

عـــني أنـــه الـــدعاء لـــه، والبـــد، وهـــذا املعنـــى هـــو ً جوابـــا عـــىل طلبـــه ت"دعـــوت 
الـــذي يتفـــق مـــع آخـــر احلـــديث، ولـــذلك رأينـــا الغـــامري مل يتعـــرض لتفـــسري 

ـــــه ـــــه ": آخـــــره يف قول ـــــح" اللهـــــم فـــــشفعه يف، وشـــــفعني في ـــــه رصي أن  يف  ألن
 . كام بيناه فيام سلفصالتوسل كان بدعائه 

منـــع مـــن  دعـــا للـــرضير فـــذلك ال يصثـــم لـــو ســـلمنا أن النبـــي (: ثـــم قـــال 
  .)غريه يف تعميم احلديث



 
 

١١٤ 
 يف وهـــذه مغالطـــة مكـــشوفة، ألنـــه ال أحـــد ينكـــر تعمـــيم احلـــديث: قلـــت 

 ص لغـــريه، ولكـــن ملـــا كـــان الـــدعاء منـــه صحالـــة دعائـــه  يف غـــري األعمـــى
ــــق األعــــىل غــــري معلــــوم بالنــــسبة للمتوســــلني شــــتى  يف بعــــد انتقالــــه إىل الرفي

 بعـــــد صســـــلون بدعائـــــه احلــــوائج والرغبـــــات، وكـــــانوا هـــــم أنفـــــسهم ال يتو
 .وفاته، لذلك اختلف احلكم، وكان هذا التسليم من الغامري حجة عليه

 اللهــم ":  إيــاه أن يقــولصالــدعاء الــذي علمــه رســول اهللا  يف أن: ًرابعــا 
 أو جاهـــه، أو ،ص وهـــذا يـــستحيل محلـــه عـــىل التوســـل بذاتـــه " يف فـــشفعه

أن تــرد  يف ل دعائـه يف، أي اقبـصاللهـم اقبــل شـفاعته : حقـه، إذ أن املعنـى
 صَّعـــيل بـــرصي، والـــشفاعة لغـــة الـــدعاء، وهـــو املـــراد بالـــشفاعة الثابتـــة لـــه 

ــشفاعة أخــص  ولغــريه مــن األنبيــاء والــصاحلني يــوم القيامــة، وهــذا يبــني أن ال
ًمن الدعاء، إذ ال تكون إال إذا كـان هنـاك اثنـان يطلبـان أمـرا، فيكـون أحـدمها 

لـسان " يف  الـذي مل يـشفع غـريه، قـالًشفيعا لآلخر، بخالف الطالب الواحـد
ك(: "العــرب حاجــة يــسأهلا لغــريه، والــشافع  يف الــشفاعة كــالم الــشفيع للملــ

 بفـــالن إىل فـــالن، بـــشفعتالطالـــب لغـــريه، يتـــشفع بـــه إىل املطلـــوب، يقـــال 
 ).فشفعني فيه

ــــضا أن توســــل األعمــــى إنــــام كــــان بدعائــــه    ال صًفثبــــت هبــــذا الوجــــه أي
 .بذاته

 أي " وشــفعني فيــه ":  األعمـى أن يقولــهصعلــم النبــي إن ممــا : ًخامـسا 
أن تـــرد  يف  أي دعـــاءه،صأن تقبـــل شـــفاعته  يف اقبـــل شـــفاعتي، أي دعـــائي

 .هذا الذي ال يمكن أن يفهم من هذه اجلملة سواه.عيل برصي



 
 

١١٥ 
وهلــذا تــرى املخــالفني يتجاهلوهنــا وال يتعرضــون هلــا مــن قريــب أو مــن  

واعـد، وجتتثـه مـن اجلـذور، وإذا سـمعوها بعيد، ألهنـا تنـسف بنيـاهنم مـن الق
ك نظــر املغــيش عليــه ك أن شــفاعة الرســول .رأيــتهم ينظــرون إليــ  يف صذلــ
ــف تكــون؟ صالرســول  يف األعمــى مفهمومــة، ولكــن شــفاعة األعمــى  كي

وممـــا يـــدل عـــىل شـــعورهم بـــأن هـــذه اجلملـــة .ال جــواب لـــذلك عنـــدهم البتـــة
: ًدعائـه مـثال يف ها، فيقـولًتبطل تأويالهتم أنك ال تـرى واحـدا مـنهم يـستعمل

 .نبيك، وشفعني فيه يف اللهم شفع
 ودعائــه صمعجــزات النبــي  يف إن هــذا احلــديث ذكــره العلــامء: ًسادسـا 

ــــــه مــــــن اخلــــــوارق واإلبــــــراء مــــــن  املــــــستجاب، ومــــــا أظهــــــره اهللا بربكــــــة دعائ
 هلـذا األعمــى أعـاد اهللا عليـه بـرصه، ولــذلك رواه صالعاهـات، فإنـه بدعائـه 

 يف  كـالبيهقي وغـريه، فهـذا يـدل عـىل ان الـرس"دالئـل النبـوة"  يفاملـصنفون
ويؤيــده كـل مــن دعــا بـه مــن العميــان .صشـفاء األعمــى إنـام هــو دعــاء النبـي 

ًخملصا إليه تعاىل، منيبا إليـه قـد عـويف، بـل عـىل األقـل لعـويف واحـد مـنهم،  ً
 .ًوهذا ما مل يكن ولعله ال يكون أبدا

 وقـدره صألعمـى أنـه توسـل بجـاه النبـي شفاء ا يف كام أنه لو كان الرس 
وحقـــه، كـــام يفهـــم عامـــة املتـــأخرين، لكـــان مـــن املفـــروض أن حيـــصل هـــذا 

 بــل ويــضمون إليـــه ،صالــشفاء لغــريه مــن العميـــان الــذين يتوســلون بجاهـــه 
ًأحيانــا جــاه مجيــع األنبيــاء املرســلني، وكــل األوليــاء والــشهداء والــصاحلني، 

ومل ! الئكــة، واإلنــس واجلــن أمجعــنيوجــاه كــل مــن لــه جــاه عنــد اهللا مــن امل



 
 

١١٦ 
ًنعلــم وال نظــن أحــدا قــد علــم حــصول مثــل هــذا خــالل القــرون الطويلــة بعــد 

 . إىل اليومصوفاته 
 الكـــريم مـــا أوردنـــاه مـــن الوجـــوه الدالـــة عـــىل أن حـــديث ئإذا تبـــني للقـــار

، وأنـــه ال عالقـــة لـــه بالتوســـل صاألعمــى إنـــام يـــدور حـــول التوســـل بدعائــه 
اللهـــم إين أســـألك، ": دعائـــه يف يتبـــني لـــه أن قـــول األعمـــىبالـــذات، فحينئـــذ 

أتوســــل إليــــك بــــدعاء :  إنــــام املــــراد بــــه"صوأتوســــل إليــــك بنبيــــك حممــــد 
اللغـــــة، كقولـــــه  يف نبيـــــك، أي عـــــىل حـــــذف املـــــضاف، وهـــــذا أمـــــر معـــــروف

 أي أهـــل ﴾واســـأل القريـــة التـــي كنـــا فيهـــا، والعـــري التـــي اقبلنـــا فيهـــا﴿: تعـــاىل
حـــن واملخـــالفون متفقـــون عـــىل ذلـــك، أي عـــىل ون.القريـــة وأصـــحاب العـــري

دعـاء عمـر وتوسـله بالعبـاس،  يف تقدير مضاف حمـذوف، وهـو مثـل مـا رأينـا
نبيــــك، ويــــا حممــــد إين ) جــــاه(إين أتوجــــه إليــــك بـــــ : فإمــــا أن يكــــون التقــــدير

ـــ  ك إىل ريب كــام يزعمــون، وإمــا أن يكــون ) مكانــت(ك أو ) ذات(توجهــت ب
) دعـاء(نبيـك، ويـا حممـد إين توجهـت بــ ) دعـاء(إين أتوجـه إليـك بــ : التقدير

وال بــــد لرتجــــيح احــــد التقــــديرين مــــن دليــــل يــــدل .ك إىل ريب كــــام هــــو قولنــــا
 احلــديث وال افلـيس هلــم عليـه دليــل ال مـن هــذ) بجاهــه(فأمــا تقـديرهم .عليـه

سـياق الكـالم وال سـباقه تـرصيح أو إشـارة لـذكر اجلـاه  يف من غـريه، إذ لـيس
ًقــا، كــام أنــه لــيس عنــدهم يشء مــن القــرآن أو مــن الــسنة أو مــا يــدل عليــه إطال

أو مـــن فعـــل الـــصحابة يـــدل عـــىل التوســـل باجلـــاه، فيبقـــى تقـــديرهم مـــن غـــري 
 .مرجح، فسقط من االعتبار، واحلمد هللا

 .الوجوه السابقة يف أما تقديرنا فيقوم عليه أدلة كثرية، تقدمت 



 
 

١١٧ 
لـــرضير عـــىل وثمـــة أمـــر آخـــر جـــدير بالـــذكر، وهـــو أنـــه لـــو محـــل حـــديث ا 

اللهــم فــشفعه ": ًظــاهره، وهــو التوســل بالــذات لكــان معطــال لقولــه فــيام بعــد
ــق بــني هــذه "يف، وشــفعني فيــه  وهــذا ال جيــوز كــام ال خيفــى، فوجــب التوفي

ولـــيس ذلـــك إال عـــىل مـــا محلنـــاه مـــن أن التوســـل كـــان .اجلملـــة والتـــي قبلهـــا
ذات، واحلمــد بالـدعاء، فثبـت املــراد، وبطـل االســتدالل بـه عـىل التوســل بالـ

 .هللا
 فيكـــون ،صلـــو صـــح أن األعمـــى إنـــام توســـل بذاتـــه : عـــىل أننـــي أقـــول 

ًحكـــــام خاصــــــا بــــــه   ال يــــــشاركه فيـــــه غــــــريه مــــــن األنبيــــــاء والــــــصاحلني، ،صً
 ســــيدهم وأفــــضلهم صوإحلــــاقهم بــــه ممــــا ال يقبلــــه النظــــر الــــصحيح، ألنــــه 

ه ًمجيعــا، فــيمكن أن يكــون هــذا ممــا خــصه اهللا بــه علــيهم ككثــري ممــا صــح بــ
اخلــرب، وبـــاب اخلـــصوصيات ال تـــدخل فيــه القياســـات، فمـــن رأى أن توســـل 
األعمـــى كـــان بذاتـــه هللا، فعليـــه أن يقـــف عنـــده، وال يزيـــد عليـــه كـــام نقـــل عـــن 

هـذا هـو الـذي .اإلمام أمحد والشيخ العز بـن عبـد الـسالم رمحهـام اهللا تعـاىل
 .يقتضيه البحث العلمي مع اإلنصاف، واهللا املوفق للصواب

 : همدفع تو 
هـذا وال بــد مــن بيـان ناحيــة هامــة تتعلـق هبــذا املوضــوع، وهـي أننــا حيــنام  

، وجــاه غــريه مــن األنبيــاء والــصاحلني فلــيس صننفــي التوســل بجــاه النبــي 
ذلـك ألننــا ننكــر أن يكــون هلــم جــاه، أو قـدر أو مكانــة عنــد اهللا، كــام أنــه لــيس 

ـــزلتهم عنـــد اهللا، وال ـــك ألننـــا نبغـــضهم، وننكـــر قـــدرهم ومن ـــشعر أفئـــدتنا ذل  ت
 "فقــــــه الــــــسرية"كتابــــــه  يف بمحبـــــتهم، كــــــام افــــــرتى علينــــــا الـــــدكتور البــــــوطي



 
 

١١٨ 
فقـد ضــل أقــوام مل تـشعر أفئــدهتم بمحبــة رســول ": فقـال مــا نــصه) ٣٥٤ص(

 كــــال ثــــم "... بعــــد وفاتــــهص وراحــــوا يــــستنكرون التوســــل بذاتــــه ،صاهللا 
ثــرهم  وأك،صًكــال، فــنحن وهللا احلمــد مــن أشــد النــاس تقــديرا لرســول اهللا 

ًحبـــا لـــه، واعرتافـــا بفـــضله   وإن دل هـــذا الكـــالم عـــىل يشء فـــإنام يـــدل ،صً
عـــىل احلقـــد األعمـــى الـــذي يمـــأل قلـــوب أعـــداء الـــدعوة الـــسلفية عـــىل هـــذه 
الــــدعوة وعـــــىل أصـــــحاهبا، حتـــــى حيملهـــــم عـــــىل أن يركبـــــوا هـــــذا املركـــــب 
اخلطـــر الــــصعب، ويقرتفـــوا هــــذه اجلريمـــة البــــشعة النكـــراء، ويــــأكلوا حلــــوم 

م املــــسلمني، ويكفــــروهم دونــــام دليــــل، اللهــــم إال الظــــن الــــذي هــــو إخــــواهن
 .صأكذب احلديث، كام قال النبي األكرم 

ـــف ســـمح هـــذا املؤلـــف الظـــامل لنفـــسه أن يـــصدر مثـــل هـــذا   وال أدري كي
احلكــــم الــــذي ال يــــستطيع إصــــداره إال اهللا عــــز وجــــل، املطلــــع وحــــده عــــىل 

 .خافيةخفايا القلوب ومكنونات الصدور، وال ختفى عليه 
ـــك، أم إنـــه يعلـــم، ولكنـــه أعـــامه احلقـــد   أتـــراه ال يعلـــم جـــزاء مـــن يفعـــل ذل

األســـود والتحامـــل الـــدفني عـــىل دعـــاة الـــسنة؟ أي األمـــرين كـــان فإننـــا نـــذكره 
ــق مــن غفلتــه، ويتــوب  هبــذين احلــديثني الــرشيفني لعلــه ينزجــر عــن غيــه، ويفي

 .من فعلته
ً إيـــام رجـــل أكفـــر رجـــال مـــسلام": صقـــال رســـول اهللا   ً، فـــإن كـــان كـــافرا ً

ـــى ": وقـــال عليـــه أفـــضل الـــصالة والـــسالم "وإال كـــان هـــو الكـــافر  إن مـــن أرب
 ."عرض املسلم بغري حق  يف الربا االستطالة



 
 

١١٩ 
تــــرى هــــل دريــــت يــــا هــــذا بأنــــك حيــــنام تقــــول ذاك : ًكــــام نقــــول لــــه أخــــريا 

الكالم فإنك ترد عىل سـلف هـذه األمـة الـصالح، وتكفـر أئمتهـا املجتهـدين 
ـــز التوســـل بـــالنبي ممـــن ال   وغـــريه بعـــد وفـــاهتم كاإلمـــام أيب حنيفـــة صجيي

أكــره أن يتوســل إىل اهللا (: وأصــحابه رمحهــم اهللا تعــاىل، وقــد قــال أبــو حنيفــة
 .كام تقدم) إال باهللا

 ُوإن كنت تدري فاملصيبة أعظم فإن كنت ال تدري فتلك مصيبة
حلمـد هللا إن كل خملص منصف لـيعلم علـم اليقـني بأننـا وا: ونعود لنقول 

 ومـــن أعـــرفهم بقـــدره وحقـــه وفـــضله ،صًمـــن أشـــد النـــاس حبـــا لرســـول اهللا 
 وبأنه أفضل النبيـني، وسـيد املرسـلني، وخـامتهم وخـريهم، وصـاحب ،ص

ــــــشفاعة العظمــــــى، والوســــــيلة  اللــــــواء املحمــــــود، واحلــــــوض املــــــورود، وال
ـــأن اهللا تعـــاىل نـــسخ بدينـــه كـــل ديـــن،  والفـــضيلة، واملعجـــزات البـــاهرات، وب

ً عليـــــه ســـــبعا مـــــن املثـــــاين والقـــــرآن العظـــــيم، وجعـــــل أمتـــــه خـــــري أمـــــة وأنـــــزل
 ومناقبـــه التـــي تبـــني صإىل آخـــر مـــا هنالـــك مـــن فـــضائله .أخرجـــت للنـــاس

ً تسليام كثرياصقدره العظيم، وجاهه املنيف  ً. 
ًمـن أول النـاس اعرتافـا بـذلك كلـه، ولعـل منزلتـه -واحلمد هللا-إننا: أقول 
 هـــي حمفوظـــة لـــدى اآلخـــرين، الـــذين  عنــدنا حمفوظـــة أكثـــر بكثـــري ممـــاص

 ذلـك كلـه إنـام هــي يف يـدعون حمبتـه، ويتظـاهرون بمعرفـة قـدره، ألن العـربة
 وامتثــــال أوامـــره، واجتنـــاب نواهيــــه، كـــام قـــال ســــبحانه ،صاالتبـــاع لـــه يف 

ـــــبكم اهللا، ويغفـــــر لكـــــم ﴿: وتعـــــاىل قـــــل إن كنـــــتم حتبـــــون اهللا فـــــاتبعوين حيب
لنــاس عــىل طاعــة اهللا عــز وجــل، ، ونحــن بفــضل اهللا مــن أحــرص ا﴾ذنــوبكم



 
 

١٢٠ 
ـــــه  ـــــاع نبي ـــــة اخلالـــــصة صواتب  ومهـــــا أصـــــدق األدلـــــة عـــــىل املـــــودة واملحب

الوصـــف اللـــذين هنـــى اهللا تعـــاىل  يف التعظـــيم، واإلفـــراط يف بخـــالف الغلـــو
ديـــنكم، وال تقولــــوا  يف يـــا أهـــل الكتـــاب ال تغلـــوا﴿: عـــنهام، فقـــال ســـبحانه
 ال تطـــروين كـــام ": قـــال عـــنهام فص كـــام هنـــى النبـــي ﴾عـــىل اهللا إال احلـــق

 ."عبد اهللا ورسوله : أطرت النصارى ابن مريم، فإنام أنا عبد، فقولوا
الــدين أن خيتــار  يف  جعــل مــن الغلــوصومــن اجلــدير بالــذكر أن النبــي  

احلاج إذا أراد رمي اجلمرات بمنـى احلـصوات الكبـرية وأمـر أن تكـون مثـل 
قــال يل رســول اهللا : حــىص اخلــذف، فعــن ابــن عبــاس ريض اهللا عــنهام قــال

ْهـات ألقـط يل ":  غداة العقبـةص فلقطـت لـه نحـو حـىص اخلـذف، : قـال."ِْ
 يف وإيــاكم والغلــو-ثــالث مــرات-مثــل هــؤالء": يــده قــال يف فلـام وضــعتهن

 يعــد ص  ذلــك ألنــه"الــدين  يف الــدين، فــإنام هلــك مــن كــان قــبلكم بــالغلو
وحماربتــــه، مـــسألة رمــــي اجلــــامر مــــسألة رمزيــــة الغـــرض منهــــا نبــــذ الــــشيطان 

ــق األمــر، ومنابــذة  ولــيس حقيقيــة يــراد هبــا قتلــه وإماتتــه، فعــىل املــسلم حتقي
الـشيطان عـدو اإلنـسان اللــدود بالعـداء لـيس غـري، ومــع هـذا التحـذير الــشديد 

الـــدين، وقـــع املـــسلمون فيـــه مـــع األســـف، واتبعـــوا ســـنن أهـــل  يف مـــن الغلـــو
 : الكتاب، فقال قائلهم

 ًواحكم بام شئت مدحا فيه واحتكم      منبيه يف دع ما ادعته النصارى
فهذا الـشاعر الـذي يعظمـه كثـري مـن املـسلمني، ويرتنمـون بقـصيدته هـذه، 

املوالــد وبعــض جمــالس  يف املــشهورة بــالربدة، ويتربكــون هبــا، وينــشدوهنا
ًالــــوعظ والعلــــم، ويعــــدون ذلــــك قربــــة إىل اهللا تبــــارك وتعــــاىل، ودلــــيال عــــىل 



 
 

١٢١ 
ــشاعر قــد ظــن النهــي الــواردهــذا :  أقــول،صحمبــتهم نبــيهم  احلــديث  يف ال

ــأن حممــدا  ًالــسابق منــصبا فقــط عــىل االدعــاء ب  ابــن اهللا، فنهــى عــن هــذه صً
وهــذا غلــط بــالغ وضــالل .القولــة، ودعــا إىل القــول بــأي يشء آخــر مهــام كــان

احلـديث معنيـني اثنـني أوهلـام مطلـق  يف مبني، ذلك ألن لإلطراء املنهي عنه
وعـىل هـذا فـيمكن أن يكـون املـراد .ملجاوز للحـداملدح، وثانيهام املدح ا

ً مطلقــــا، مــــن بــــاب ســــد الذريعــــة، واكتفــــاء صاحلــــديث النهــــي عــــن مدحــــه  ً
ـــى ســـبحانه  ًباصـــطفاء اهللا تعـــاىل لـــه نبيـــا ورســـوال، وحبيبـــا وخلـــيال، وممـــا أثن ً ًً

ك لعـىل خلــق عظـيم﴿: قولـه يف عليـه ، إذ مـاذا يمكــن للبـرش أن يقولــوا ﴾وإنــ
ارك وتعـاىل هـذا؟ ومـا قيمـة أي كـالم يقولونـه أمـام شـهادة فيه بعد قـول اهللا تبـ

:  أن تقـول فيـه مـا قـال ربنـا عـز وجـلصاهللا تعاىل هذه؟ وإن أعظـم مـدح لـه 
ــــه عبــــد لــــه ورســــوله، فتلــــك أكــــرب تزكيــــة لــــه   ولــــيس فيهــــا إفــــراط وال ،صإن

أعـىل  يف وقـد وصـفه ربنـا سـبحانه وتعـاىل وهـو.تفريط، وال غلو وال تقـصري
ك حيــنام أرسى وعــرج بــه إىل درجاتــه، وأرفــ ع تكــريم مــن اهللا تعــاىل لــه، وذلــ

الـــــساموات العـــــىل، حيـــــث أراه مـــــن آيـــــات ربـــــه الكـــــربى، وصـــــفه حينـــــذاك 
ًســبحان الــذي أرسى بعبــده لــيال مــن املــسجد احلــرام إىل ﴿: بالعبوديــة فقــال

 .)١: اإلسراء(﴾املسجد االقىص
بـــأكثر ممــــا مـــدحي، فتـــصفوين  يف ال تبـــالغوا: ويمكـــن أن يكـــون املـــراد 

 .أستحقه، وتصبغوا عيل بعض خصائص اهللا تبارك وتعاىل
أوهلـــام متـــام : احلـــديث املعنـــى األول ألمـــرين اثنـــني يف ولعـــل األرجـــح 

 : صاحلديث، وهو قوله 



 
 

١٢٢ 
 أي اكتفـــوا بـــام وصـــفني بـــه اهللا عـــز وجـــل مـــن "فقولــوا عبـــد اهللا ورســـوله "

ًاختيـــاري عبـــدا لـــه ورســـوال، وثـــانيهام مـــا عقـــد بعـــض أئمـــة  احلـــديث لـــه مـــن ً
بـــاب تواضـــع النبـــي ": ًالرتمجــة، فـــأورده اإلمـــام الرتمــذي مـــثال حتـــت عنــوان

َ فحمــل احلــديث عــىل النهــي عــن املــدح املطلــق وهــو الــذي ينــسجم " ص َ َ
 .مع معنى التواضع ويأتلف معه

 : تنبيه
بعــــض الطـــــرق األخـــــرى حلــــديث الـــــرضير الـــــسابق  يف واعلــــم انـــــه وقـــــع 

 عــىل بينــة ئمها وضــعفهام، حتــى يكــون القــارزيادتــان ال بــد مــن بيــان شــذوذ
 .من أمرمها، فال يغرت بقول من احتج هبام عىل خالف احلق والصواب

 : الزيادة األوىل 
فـــساق إســـناده ..حـــدثنا أبـــو جعفــر اخلطمـــي: زيــادة محـــاد بـــن ســلمة قـــال 

 يف مثـــل روايـــة شـــعبة، وكـــذلك املـــتن إال أنـــه اختـــرصه بعـــض الـــيشء، وزاد
ك  وإن كانــت ": رد بــرصي يف فع نبيــيوشــ: آخــره بعــد قولــه ــ حاجــة فافعــل ل

حـدثنا مـسلم بــن : تارخيـه، فقـال يف  رواه أبـو بكـر بـن أيب خيثمـة"مثـل ذلـك 
 .حدثنا محاد بن سلمه به: إبراهيم

 "القاعـــدة اجلليلـــة" يف َّوقـــد أعـــل هـــذه الزيـــادة شـــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة 
ّ شـــعبة، وهــو أجـــل بتفــرد محــاد بـــن ســلمة هبـــا، وخمالفتــه لروايــة) ١٠٢ص(

مـــــن روى هـــــذا احلـــــديث وهـــــذا إعـــــالل يتفـــــق مـــــع القواعـــــد احلديثيـــــة، وال 
ًبـأن محـادا ثقـة مــن ) ٣٠ص ("املـصباح" يف خيالفهـا البتـة، وقـول الغـامري

 يف رجــــال الــــصحيح، وزيــــادة الثقــــة مقبولــــة، غفلــــة منــــه أو تغافــــل عــــام تقــــرر



 
 

١٢٣ 
هــو أوثـق منــه، املـصطلح، أن القبـول مــرشوط بـام إذا مل خيــالف الـراوي مـن 

والزيــادة مقبولــة مــا مل تقــع منافيــة ملــن هــو (: "نخبــة الفكــر" يف قــال احلــافظ
 ).أوثق، فإن خولف بأرجح، فالراجح املحفوظ، ومقابله الشاذ

وهذا الرشط مفقـود هنـا، فـإن محـاد بـن سـلمة، وإن كـان مـن رجـال : قلت
احلفــــظ، ويتبــــني لــــك ذلــــك بمراجعــــة  يف مــــسلم، فهــــو بــــال شــــك دون شــــعبة

 وهــو "امليــزان" يف كتــب القــوم، فــاألول أورده الــذهبي يف ترمجــة الــرجلني
َّإنــام يــورد فيــه مــن تكلــم فيــه، ووصــفه بأنــه  ُ بيــنام مل يــورد فيــه ) ثقــة لــه أوهــام(ُ

ترمجـة احلـافظ هلـام، فقـد  يف ًشعبة مطلقا، ويظهر لك الفرق بيـنهام بالتأمـل
ثابــــت،  يف لنــــاسمحــــاد بــــن ســــلمة ثقــــة عابــــد أثبــــت ا": "التقريــــب" يف قــــال

شـــعبة بـــن احلجـــاج ثقـــة حـــافظ مـــتقن، كـــان ":  ثـــم قـــال"وتغـــري حفظـــه بـــآخره
احلــديث، وهــو أول مــن فــتش بــالعراق  يف هــو أمــري املــؤمنني: الثــوري يقــول

 ."ًعن الرجال، وذب عن السنة، وكان عابدا
ك هـذا عرفــت أن خمالفــة محـاد لــشعبة: قلـت هــذا احلــديث  يف إذا تبــني لــ

ك  الزيــادة غــري مقبولــة، ألهنــا منافيــة ملــن هــو أوثــق منــه فهــي وزيادتــه عليــه تلــ
ــشري إليــه كــالم احلــافظ الــسابق ً ولعــل محــادا "النخبــة" يف زيــادة شــاذة كــام ي

اخلطــأ، وكــأن اإلمــام أمحــد  يف روى هــذا احلــديث حــني تغــري حفظــه، فوقــع
وهــو (َّأشــار إىل شــذوذ هــذه الزيــادة، فإنــه أخــرج احلــديث مــن طريــق مؤمــل 

إال أنـه مل يـسق لفـظ -عقـب روايـة شـعبة املتقدمـة-عـن محـاد) يلسـامعإابن 
) فـــذكر احلـــديث(: احلـــديث، بـــل أحـــال بـــه عـــىل لفـــظ حـــديث شـــعبة، فقـــال

روايــة مؤمــل عــن محــاد، لــذلك مل يــرش إليهــا  يف وحيتمــل أن الزيــادة مل تقــع



 
 

١٢٤ 
 روايـة عـىل أخـرى بينـوا مـا يف اإلمام أمحد كام هي عادة احلفـاظ إذا أحـالوا

 .ية املحالة من الزيادة عىل األوىلالروايف 
إن الزيــــادة ال تــــصح لــــشذوذها، ولــــو صــــحت مل تكــــن : وخالصــــة القــــول

:  الحـــــتامل أن يكـــــون معنـــــى قولـــــه،صًدلـــــيال عـــــىل جـــــواز التوســـــل بذاتـــــه 
حـال حياتـه، وطلـب الـدعاء منـه  يف ص يعني مـن إتيانـه "فافعل مثل ذلك "

 أن صلمـــه رســـول اهللا والتوســـل بـــه، والتوضـــؤ والـــصالة، والـــدعاء الـــذي ع
 .واهللا أعلم.يدعو به

 :  الزيادة الثانية
 حتــــى قــــىض لـــــه صقــــصة الرجــــل مــــع عـــــثامن بــــن عفــــان، وتوســــله بـــــه 

ويف ) ١٠٤-١٠٣ص ("املعجـم الــصغري" يف حاجتـه، وأخرجهـا الطــرباين
مـــن طريـــق عبـــد اهللا بــــن وهـــب عـــن شـــبيب بــــن ) ٢-٣/٢/١/١ ("الكبـــري"

 جعفـر اخلطمـي املـدين عـن أيب سعيد املكي عـن روح بـن القاسـم عـن أيب
كـان خيتلـف ًأمامـة بـن سـهل بـن حنيـف عـن عمـه عـثامن بـن حنيـف أن رجـال 

ال يلتفـــت عـــثامن فكـــان لـــه، حاجـــة  يف ريض اهللا عنـــهإىل عـــثامن بـــن عفـــان 
فقـال لـه إليـه، فـشكا ذلـك حاجتـه فلقـي عـثامن بـن حنيـف،  يف ، وال ينظـرإليه

: ثـم قـلفيـه ركعتـني، فـصل ، سجدثم ائـت املـ، فتوضأ، إئت امليضأة: عثامن
يــا حممــد ، نبــي الرمحــة ص حممــدنــا اللهــم إين أســألك وأتوجــه إليــك بنبي

، وتـــذكر حاجتـــك، تييل حـــاج ِقضافـــك عـــز وجـــل، إين أتوجـــه بـــك إىل ربـــ
ثــــم أتـــى بــــاب مـــا قـــال، فــــانطلق الرجـــل فــــصنع َّورح إيل حتـــى أروح معـــك، 

ــى فجــاء البــواب  ريض اهللا عنــهعــثامن  فأجلــسه يــه، دخلــه علفأ، أخــذ بيــدهحت
: لــهثـم قـال لــه، فقـضاها ، فــذكر حاجتـه؟ حاجتـك: وقـالعـىل الطنفــسة، معـه 



 
 

١٢٥ 
 لـك مـن حاجـة تكانـمـا : ذكرت حاجتـك حتـى كانـت هـذه الـساعة، وقـالما 
جـزاك : فقـال لـه، بـن حنيـفعـثامن فلقي ، خرج من عندهإن الرجل ثم تنا، آف

فقـــال  يف، لمتـــهحتـــى ك، وال يلتفـــت إيل حـــاجتي يف مـــا كـــان ينظـــر، ًاهللا خـــريا
وأتــــاه  صولكــــن شــــهدت رســــول اهللا ، واهللا مــــا كلمتــــه: بــــن حنيــــفعــــثامن 
يــــا : فتــــصرب، فقــــال: ص، فقــــال لــــه النبــــي فــــشكا إليــــه ذهــــاب بــــرصه، رضيــــر

ائـــــت «: صرســـــول اهللا إنـــــه لـــــيس يل قائـــــد، وقـــــد شـــــق عـــــيل، فقـــــال النبـــــي 
ن بــن  قــال عــثام»ُامليــضأة، فتوضــأ ثــم صــيل ركعتــني، ثــم ادع هبــذه الــدعوات

فواهللا ما تفرقنـا، وطـال بنـا احلـديث حتـى دخـل علينـا الرجـل كأنـه مل : حنيف
مل يـرواه عـن روح بـن القاسـم إال شـبيب بـن ": قال الطرباين.يكن به رض قط

ســعيد أبــو ســعيد املكــي وهــو ثقــة، وهــو الــذي حيــدث عنــه أمحــد بــن شــبيب 
ن أيب عــن أبيــه عــن يــونس بــن يزيــد األيــيل، وقــد روى هــذا احلــديث شــعبة عــ

وهو ثقـة تفـرد بـه عـثامن بـن عمـر بـن -واسمه عمري بن يزيد-جعفر اخلطمي
 ."فارس عن شعبة، واحلديث صحيح

هـــذه القــــصة  يف صـــحة احلــــديث، وإنـــام البحـــث اآلن يف ال شـــك: قلـــت
التـي تفــرد هبــا شــبيب بـن ســعيد كــام قــال الطـرباين، وشــبيب هــذا مــتكلم فيــه، 

ه عنـــه إســـامعيل وأمحـــد ابنـــا روايـــة ابـــن وهـــب عنـــه، لكـــن تابعـــ يف وخاصـــة
شــبيب بـــن ســـعيد هـــذا، أمــا اســـامعيل فـــال أعرفـــه، ومل أجــد مـــن ذكـــره، ولقـــد 

الـــــرواة عـــــن أبيـــــه، بخـــــالف أخيـــــه أمحـــــد فإنـــــه  يف أغفلـــــوه حتـــــى مل يـــــذكروه
حفظـه ضــعف،  يف أنـه ثقــة: صـدوق، وأمـا أبــوه شـبيب فملخـص كالمهــم فيـه

  حجـة، فقـال الـذهبيرواية ابنه أمحـد هـذا عنـه عـن يـونس خاصـة فهـو يف إال
لــــه .. فقــــال"كاملــــه" يف صــــدوق يغــــرب، ذكــــره ابــــن عــــدي": "امليــــزان"يف 



 
 

١٢٦ 
نسخة عن يونس بـن يزيـد مـستقيمة، حـدث عنـه ابـن وهـب بمنـاكري، قـال ابـن 

جتارة إىل مرص، وكتابه صحيح قـد كتبتـه عـن ابنـه  يف كان خيتلف: املديني
ن حفظـــه، كـــان شـــبيب لعلـــه يغلـــط وهيـــم إذ حـــدث مـــ: قـــال ابـــن عـــدي.أمحــد

وأرجـــو أنـــه ال يتعمـــد، فــــإذا حـــدث عنـــه ابنـــه أمحــــد بأحاديـــث يـــونس فكأنــــه 
 ."َّيعني جيود.يونس آخر

ان : األول: ًفهذا الكالم يفيد أن شـبيبا هـذا ال بـأس بحديثـه بـرشطني اثنـني
أن يكــون مـــن روايــة شـــبيب عـــن : يكــون مـــن روايــة ابنـــه أمحــد عنـــه، والثـــاين

ك أنــه كــان عنــد يف يــونس، والــسبب ه كتــب يــونس بــن يزيــد، كــام قــال ابــن ذلــ
، فهـــو إذا حـــدث )٢/١/٣٥٩( عـــن أبيـــه "اجلـــرح والتعـــديل" يف أيب حـــاتم

مــن كتبــه هــذه أجــاد، وإذا حــدث مــن حفظــه وهــو كــام قــال ابــن عــدي، وعــىل 
ال بــأس بحديثــه مــن روايــة ": "التقريــب"ترمجتــه مــن  يف هــذا فقــول احلــافظ

 نظـــر، ألنـــه أوهـــم أنـــه ال بـــأس  فيـــه"ابنـــه أمحـــد عنـــه، ال مـــن روايـــة ابـــن وهـــب
ًبحديثـه مــن روايــة أمحــد مطلقــا، ولــيس كـذلك، بــل هــذا مقيــد بــأن يكــون مــن 
روايتــه هــو عــن يــونس ملــا ســبق، ويؤيــده أن احلــافظ نفــسه أشــار هلــذا القيــد، 

مقدمـــة " مـــن "مـــن طعـــن فيـــه مـــن رجـــال البخـــاري" يف ًفإنـــه أورد شـــبيبا هـــذا
بعــد أن ذكــر مــن وثقــه وقــول -ثــم دفــع الطعــن عنــه) ١٣٣ص ("فــتح البــاري
أخـرج البخـاري مـن روايـة ابنـه عنـه عـن يـونس : قلـت(: بقولـه-ابن عـدي فيـه

أحاديــث، ومل خيــرج مــن روايتــه عــن غــري يــونس، وال مــن روايــة ابــن وهــب 
 ."ًعنه شيئا
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شـبيب إذا كانــت  يف فقـد أشـار رمحـه اهللا هبـذا الكــالم إىل أن الطعـن قـائم

ايــة ابنــه أمحــد عنــه، وهــذا هــو الــصواب روايتــه عــن غــري يــونس، ولــو مــن رو
ً توفيقــــا بــــني "التقريــــب" يف ًكــــام بينتــــه آنفــــا، وعليــــه جيــــب أن حيمــــل كالمــــه

 .ًكالميه، ورفعا للتعارض بينهام
إذا تبــني هــذا يظهــر لــك ضـــعف هــذه القــصة، وعــدم صــالحية االحتجـــاج 

ثـــم ظهـــر يل فيهـــا علـــة أخـــرى وهـــي االخـــتالف عـــىل أمحـــد فيهـــا، فقـــد .هبـــا
واحلــاكم ) ٢٠٢ص ("عمــل اليــوم والليلــة" يف ديث ابــن الــسنيأخــرج احلــ

من ثالثة طرق عن أمحـد بـن شـبيب بـدون القـصة، وكـذلك رواه ) ١/٥٢٦(
عــون بــن عـــامرة البــرصي ثنـــا روح ابــن القاســـم بــه، أخرجـــه احلــاكم، وعـــون 
ًهــــذا وإن كــــان ضــــعيفا ً، فروايتــــه أوىل مــــن روايــــة شــــبيب، ملوافقتهــــا لروايــــة 

 .مة عن أيب جعفر اخلطميشعبة ومحاد بن سل
 : إن هذه القصة ضعيفة منكرة، ألمور ثالثة: وخالصة القول

ضــــعف حفــــظ املتفــــرد هبــــا، واالخــــتالف عليــــه فيهــــا، وخمالفتــــه للثقــــات 
احلــديث، وأمـر واحــد مــن هـذه األمــور كــاف إلســقاط  يف الـذين مل يــذكروها

 هذه القصة، فكيف هبا جمتمعة؟
ــشيخ الغــامري أورد روايــات ومــن عجائــب التعــصب واتبــاع اهلــوى  أن ال

 يف مــــــــــن طريــــــــــق البيهقــــــــــي) ١٧و١٢ص ("املــــــــــصباح" يف هــــــــــذه القــــــــــصة
ــضعيفا، "الــدالئل" ً والطــرباين، ثــم مل يــتكلم عليهــا مطلقــا ال تــصحيحا وال ت ً ً

والــسبب واضـــح، أمـــا التـــصحيح فغـــري ممكــن صـــناعة، وأمـــا التـــضعيف فهـــو 
 ...احلق ولكن
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ـــك فعـــل مـــن مل يوفـــق -٢١ص(، فـــإهنم أوردوا "ةاإلصـــاب" يف ونحـــو ذل

 يف وهـذا احلـديث صـححه الطـرباين": احلديث هبذه القصة، ثـم قـالوا) ٢٢
 !""الكبري" و"الصغري"

 : ويف هذا القول عىل صغره جهاالت 
 "الـــصغري" يف  بـــل"الكبـــري" يف أن الطـــرباين مل يـــصحح احلـــديث: ًأوال 

كـــام يفعــــل فقـــط، وأنـــا نقلـــت احلـــديث عنـــه للقـــارئني مبـــارشة، ال بالواســـطة 
ومــــن ورد البحـــــر اســـــتقل (هـــــذا العلــــم الـــــرشيف  يف أولئــــك، لقـــــرص بــــاعهم

 ).السواقيا
أن الطـــرباين إنـــام صـــحح احلـــديث فقـــط دون القـــصة، بـــدليل قولـــه : ًثانيـــا 

فهــذا نــص عــىل ) واحلــديث صــحيح...قــد روى احلــديث شــعبة(: وقـد ســبق
ن أنـــــه أراد حـــــديث شـــــعبة، وشـــــعبة مل يـــــرو هـــــذه القـــــصة، فلـــــم يـــــصححها إذ

 .كالمه يف الطرباين، فال حجة هلم
َّأن عثامن بن حنيف لو ثبتـت عنـه القـصة مل يعلـم ذلـك الرجـل فيهـا : ًاثثال  َ ُ

 "وشـفعني فيـه  يف  اللهـم شـفعه"دعاء الرضير بتاممه، فإنـه أسـقط منـه مجلـة 
ً داعيــا صنــه يفهــم بــسليقته العربيــة أن هــذا القــول يــستلزم أن يكــون النبــي أل

ً كان داعيا لألعمـى، وملـا كـان هـذا منفيـا بالنـسبة للرجـل، لذلك الرجل، كام ً
ومعلــوم أن الواحــد (: )١٠٤ص(مل يــذكر هــذه اجلملــة؟ قــال شــيخ اإلســالم 

 مل صمـع أن النبـي -وشـفعني فيـه يف اللهـم فـشفعه:  إذا قـالصبعد موته 
ــأمره ان يــسأل -ُيــدع لــه ــف مل ي ًكــان هــذا كالمــا بــاطال، مــع أن عــثامن بــن حني ً
ــــأمره بالــــدعاء املــــأثور )فــــشفعه يف(: ً شــــيئا، وال أن يقــــولصالنبــــي  ، ومل ي
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 شـفاعة، وال مــا صعـىل وجهـه، وإنـام أمـره ببعـضه، ولــيس هنـاك مـن النبـي 

ًلكــان كالمــا ال معنــى لــه، ) فــشفعه يف(: يظــن أنــه شــفاعة، فلــو قــال بعــد موتــه
ذي  مل يـأمر بـه، والـصوهلذا مل يأمر به عـثامن، والـدعاء املـأثور عـن النبـي 

 ومثـل هــذا ال تثبـت بـه رشيعــة، كـسائر مــا ،صًأمـر بـه لــيس مـأثورا عـن النبــي 
جيابــات أو حــسن العبــادات أو اإلباحــات أو اال يف ينقــل عــن آحــاد الــصحابة

التحـريامت، إذ مل يوافقـه غـريه مـن الـصحابة عليــه، وكـان مـا يثبـت عـن النبــي 
 اتباعهــا،  خيالفــه وال يوافقــه، مل يكــن فعلــه ســنة جيــب عــىل املــسلمنيص

ك ممــا يــسوغ فيــه االجتهــاد، وممــا تنازعــت فيــه األمــة،  بــل غايتــه ان يكــون ذلــ
 ).فيجب رده إىل اهللا والرسول

ثـــم ذكـــر أمثلـــة كثـــرية ممـــا تفـــرد بـــه بعـــض الـــصحابة، ومل يتبـــع عليـــه مثـــل 
 .الوضوء، ونحو ذلك فراجعه يف عينيه يف إدخال ابن عمر املاء

ك كــذلك، ف يف وإذا كــان: ثــم قــال  ــ معلــوم أنــه إذا ثبــت عــن عــثامن بــن ذل
 صحنيـــف أو غـــريه أنـــه جعـــل مـــن املـــرشوع املـــستحب أن يتوســـل بـــالنبي 

ً داعيا لـه، وال شـافعا فيـه فقـد علمنـا أن صبعد موته من غري أن يكون النبي  ً
 يف ًعمــر وأكـــابر الـــصحابة مل يـــروا هـــذا مـــرشوعا بعـــد مماتـــه كـــام كـــان يـــرشع

ـــــل كـــــانوا ـــــسقاء يف حياتـــــه، ب  يتوســـــلون فلـــــام مـــــات مل صحياتـــــه  يف االست
دعائــه الــصحيح املــشهور الثابــت باتفــاق أهــل  يف يتوســلوا بــه، بــل قــال عمــر

عــــام الرمــــادة املــــشهور، ملــــا  يف العلـــم بمحــــرض مــــن املهــــاجرين واألنـــصار
ًال يأكــل ســمينا حتــى خيــصب النــاس، : اشــتد هبــم اجلــدب حتــى حلــف عمــر

ا أجــدبنا نتوســل إليــك بنبينـــا، اللهــم إنــا كنــا إذ: ثــم ملــا استــسقى بالنــاس قــال
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ك بعــم نبينــا فاســقنا وهــذا دعــاء أقــره عليــه .فيــسقون.فتــسقينا، وإنــا نتوســل إليــ

مجيـــع الـــصحابة، ومل ينكـــره أحـــد مـــع شـــهرته، وهـــو مـــن أظهـــر اإلمجاعـــات 
خالفتــه، فلــو كــان توســلهم  يف اإلقراريــة، ودعــا بمثلــه معاويــة بــن أيب ســفيان

كيـــــف نتوســـــل بمثـــــل : ياتـــــه لقـــــالواح يف  بعـــــد مماتـــــه كتوســـــلهمصبــــالنبي 
 الـذي صالعباس ويزيد بن األسـود ونحومهـا، ونعـدل عـن التوسـل بـالنبي 

ــق، وهــو أفــضل الوســائل وأعظمهــا عنــد اهللا؟ فلــام مل يقــل  هــو أفــضل اخلالئ
حياتـــه إنـــام توســـلوا بدعائـــه وشـــفاعته،  يف ذلـــك أحـــد مـــنهم، وقـــد علـــم أهنـــم

ريه، علــم أن املــرشوع عنــدهم وبعــد مماتــه توســلوا بــدعاء غــريه، وشــفاعة غــ
 .)التوسل بدعاء املتوسل به، ال بذاته

هــذا، ويف القــصة مجلــة إذا تأمــل فيهــا العاقــل العــارف بفــضائل الــصحابة 
وجـــــدها مـــــن األدلـــــة األخـــــرى عـــــىل نكارهتـــــا وضـــــعفها، وهـــــي أن اخلليفـــــة 

حاجـــــة ذلـــــك الرجـــــل، وال  يف الراشـــــد عـــــثامن ريض اهللا عنـــــه كـــــان ال ينظـــــر
 أن املالئكــــة صفكيــــف يتفــــق هــــذا مــــع مــــا صــــح عــــن النبــــي ! يلتفــــت إليــــه

تـستحي مــن عــثامن، ومــع مــا عــرف بــه ريض اهللا عنــه مــن رفقــه بالنــاس، وبــره 
هبم، ولينه معهم؟ هذا كله جيعلنا نـستبعد وقـوع ذلـك منـه، ألنـه ظلـم يتنـاىف 

 .مع شامئه ريض اهللا عنه وأرضاه
لتوصـل إىل حقيقـة ا"اطلعنا بعد صـف هـذه امللزمـة عـىل كتـاب : )تنبيه( 

 للــــشيخ حممــــد نــــسيب الرفــــاعي، الــــذي ذيــــل اســــمه عليــــه بلقــــب "التوســــل
، وتقتــضينا األمانــة العلميــة، والنــصيحة "مؤســس الــدعوة الــسلفية وخادمهــا"
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 الدينيـة وقــول كلمـة احلــق أن نبـني حكــم اهللا كـام نفهمــه، ونـدين اهللا تعــاىل بــه

 : هذا اللقب فنقوليف 
 أن الــدعوة إنــام هــي دعــوة اإلســالم احلــق كــام إن مــن نافلــة القــول أن نبــني

 فــاهللا وحــده ســبحانه ،صأنزلــه اهللا تعــاىل عــىل خــاتم رســله وأنبيائــه حممــد 
ًهـــو مؤســـسها ومـــرشعها، ولـــيس ألحـــد مـــن البـــرش كائنـــا مـــن كـــان أن يـــدعي 
تأسيــسها وتــرشيعها، وحتــى النبــي األكــرم حممــد صــلوات اهللا وســالمه عليــه 

ـــغ الكامـــل الـــدقيق، ومل إنـــام كـــان دوره فيهـــا التلقـــي  الـــواعي األمـــني، والتبلي
ــــرصف يشء مــــن رشع اهللا تعــــاىل ووحيــــه، وهلــــذا  يف ًيكــــن مــــسموحا لــــه الت

ه إنــسان مهــام عــال وســام تأســيس هــذه الــدعوة اإلهليــة املباركــة إنــام ءفادعــا
ًاحلقيقــــة خطــــأ جــــسيم وجــــرح بليــــغ، هــــذا إن مل يكــــن رشكــــا أكــــرب،  يف هــــو

 .والعياذ باهللا
ًكيـــف وقــع هـــذا مـــن رجــل عـــاش دهـــرا طــويال مـــع إخوانـــهفــال نـــدري    يف ً

الـــــدعوة الــــسلفية التـــــي هــــي أخـــــص  يف حلــــب وغريهـــــا مــــن الـــــبالد الــــشامية
ًخصائــصها وأهــم اهتامماهتــا حماربــة الــرشكيات والوثنيــات اللفظيــة، فــضال 
ــــزهلم مجيعــــا، هــــدانا اهللا تعــــاىل وإيــــاه،  ًعــــن الــــرشكيات االعتقاديــــة، ثــــم اعت

 .فتن ومضالت األهواءوجنبنا الزلل وال
ًولعل أحدا حياول الـتامس عـذر للمؤلـف بأنـه إنـام قـصد مـن ذاك اللقـب  

 يف أنه جمدد الدعوة الـسلفية، ولـيس أنـه منـشئها وصـائغ تعاليمهـا، وقـد كـان
ًاملسلمني قديام وحديثا جمددون، واملؤلف واحد من هؤالء  .ظنه يف ً



 
 

١٣٢ 
حلـــــق عـــــىل تتـــــايل نعـــــم، إن هنـــــاك جمـــــددين لـــــدعوة اإلســـــالم ا: ونقـــــول 

الزمـــان، ولكـــن شـــتان بـــني املؤلـــف وأولئـــك املجـــددين، وحـــسبه أن يكـــون 
ًتابعا ألحدهم، ولو وافقناه جدال عىل حـرش نفـسه معهـم لكـان مـن الواجـب  ً

ن حيـدد دائـرة لتجديـده املزعـوم كبلـد أو قطـر، أمـا إطالقـه ذاك اللقــب أعليـه 
ـــــــه املجـــــــدد لإلســـــــال العـــــــامل  يف مالفـــــــضفاض فإنـــــــه يـــــــوحي إىل القـــــــراء بأن

 هذا العرص، وأين هو من هذا؟ يف اإلسالمي كله
ــــك أن مــــن األخــــالق األساســــية التــــي جيــــب أن يتــــصف هبــــا   أضــــف إىل ذل

الداعيـــة املـــسلم التواضـــع، والبعـــد عـــن حـــب الظهـــور والتفـــاخر واالدعـــاء، فـــإن 
هــــذه أدواء قاتلــــة جتــــرد الــــساعي إليهــــا، واحلــــريص عليهــــا مــــن أهليــــة الــــدعوة، 

ًا ماضيا للنـرص عـىل أعـدائها، وجتعـل عملـه هبـاء منثـورا، والعيـاذ وتفقده سالح ً ًً
 .باهللا، فاللهم عصمتك وهداك

تــصفحنا الكتــاب املــشار إليــه عــىل عجــل، فوجــدنا فيــه بعــض  هــذا وقــد 
ــــه قــــال يف األخطــــاء، ننبــــه عــــىل بعــــضها  يف )٢٣٧ص( يف حملــــه، ومنهــــا أن

سـند هـذا احلـديث   يفإن": صدد احلديث عن إسناد القصة السابقة مـا نـصه
ًرجــال اســـمه روح بــن صـــالح، وقــد ضـــعفه اجلمهــور وابـــن عــدي وقـــال ابـــن 

ــث منكــرة: يــونس وهــذا خطــأ حمــض ال نــدري وجهــه، وهــذا ."يــروي أحادي
 . إنام هو علة احلديث الثالث كام سيأيت"أي روح بن صالح"الرجل 

 : التوسل يف األحاديث الضعيفة: الشبهة الثالثة
 املبتــــدع بأحاديــــث كثــــرية، إذا تأملناهــــا نجــــدها حيــــتج جميــــزو التوســــل 

 ولكنــه ،صتنـدرج حتـت نـوعني اثنــني، األول ثابـت بالنـسبة إىل رسـول اهللا 



 
 

١٣٣ 
ــرضير، وقــد تقــدم الكــالم  ال يــدل عــىل مــرادهم، وال يؤيــد رأهيــم كحــديث ال

 .عىل هذا النوع
 وبعــضه يــدل عــىل ،صوالنــوع الثــاين غــري ثابــت النــسبة إىل رســول اهللا  

 وبعـــضه ال يــــدل، وهـــذه األحاديـــث التــــي ال تـــصح كثـــرية، فــــأكتفي مـــرادهم،
 : بذكر ما اشتهر منها، فأقول

 : احلديث األول 
: مـن خـرج مـن بيتـه إىل الـصالة، فقـال": ًعن أيب سعيد اخلـدري مرفوعـا 

ك، وأســألك إين أســألك بحــق الــسائلني اللهــم  فــإين ، بحــق ممــشاي هــذاعليــ
ًمل أخرج أرشا وال بطرا  ."عليه بوجهه هللا اأقبل ...ً

 ًواللفـــظ لـــه، وابـــن ماجـــه، وانظـــر خترجيـــه مفـــصال) ٣/٢١(رواه أمحـــد  
وإســــناده ضــــعيف ألنــــه مــــن .)٢٤رقــــم  ("سلــــسلة األحاديــــث الــــضعيفة"يف 

روايــــة عطيــــة العــــويف عــــن أيب ســــعيد اخلــــدري، وعطيــــة ضــــعيف كــــام قــــال 
 يف  والـــــذهبي"القاعـــــدة اجلليلـــــة" يف  وابـــــن تيميـــــة"األذكـــــار" يف النـــــووي

ــــــل قــــــال"امليــــــزان" ، "جممــــــع عــــــىل ضــــــعفه": )٨٨/١ ("الــــــضعفاء" يف  ب
) ٥/٢٣٦( منهـــا "جممـــع الزوائـــد"غـــري موضـــع مـــن  يف واحلـــافظ اهليثمـــي

، "الـــــــــضعفاء واملرتوكـــــــــني" يف وأورده أبـــــــــوبكر بـــــــــن املحـــــــــب البعلبكـــــــــي
صـــــدوق ": والبوصـــــريي كـــــام يـــــأيت، وكـــــذا احلـــــافظ ابـــــن حجـــــر بقولـــــه فيـــــه

ًخيطـــىء كثـــريا، كـــان شـــيعيا مدلـــ ، وقـــد أبـــان فيـــه عـــن ســـبب ضـــعفه وهـــو "ًساً
 : أمران



 
 

١٣٤ 
، وهـــــــذا كقولـــــــه فيـــــــه "ًخيطـــــــىء كثــــــريا": ضــــــعف حفظـــــــه بقولـــــــه: األول 

تلخـــيص " يف  وأرصح منـــه قولـــه"ضـــعيف احلفـــظ": "طبقـــات املدلـــسني"
وفيــه عطيـة بـن ســعيد ": ًوقــد ذكـر حـديثا آخـر)  طبـع اهلنـد٢٤١ص ("احلبـري

 ."العويف وهو ضعيف
 كــــان عــــىل احلــــافظ أن يبــــني نــــوع تدليــــسه، فـــــإن تدليــــسه، لكــــن: الثــــاين 

 : التدليس عند املحدثني عىل أقسام كثرية من أشهرها ما ييل
وي عمــن لقيــه مــا مل يــسمعه منــه، أو عمــن عـــارصه اأن يــروي الــر: األول 

 .عن فالن، أو قال فالن: ًومل يلقه، مومها أنه سمعه منه، كأن يقول
و لقبـــه عـــىل خـــالف املـــشهور بـــه وي باســـم شـــيخه أاأن يـــأيت الـــر: الثــاين 

تعمية ألمره، وقد رصحوا بتحريم هذا النوع إذا كـان شـيخه غـري ثقـة، فدلـسه 
لـــئال يعـــرف حالـــه، أو أوهـــم أنـــه رجـــل آخـــر مـــن الثقـــات عـــىل وفـــق اســـمه أو 

 .كنيته، وهذا يعرف عندهم بتدليس الشيوخ
 كتــايب يف وتــدليس عطيــة مــن هــذا النــوع املحــرم، كــام كنــت بينتــه: قلــت 

 ).٢٤ ("األمة يف ئاألحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السي"
ك أن عطيــة هــذا كــان يــروي عــن أيب ســعيد اخلــدري ريض   وخالصــة ذلــ

احلـديث  يف اهللا عنه، فلـام مـات جـالس أحـد الكـذابني املعـروفني، بالكـذب
وهــو الكلبـــي، فكــان عطيـــة إذا روى عنــه كنـــاه أبــا ســـعيد، فيتــوهم الـــسامعون 

وهـذا وحـده عنـدي يـسقط عدالـة عطيـة هـذا، !  أبا سعيد اخلـدريمنه أنه يريد
ــف إذا انــضم إىل ذلــك ســوء حفظــه وهلــذا كنــت أحــب للحــافظ رمحــه ! فكي

اهللا أن ينبه عىل أن تـدليس عطيـة مـن هـذا النـوع الفـاحش، ولـو باإلشـارة كـام 



 
 

١٣٥ 
 كـــــام "مـــــشهور بالتـــــدليس القبـــــيح":  إذ قـــــال"طبقـــــات املدلـــــسني" يف فعـــــل
 .سبق
ــيس أو وهــمثــم كــأن احلــ  ك مــن األســباب التــي تعــرض -افظ ن ــ أو غــري ذل

حـــدثني : روايـــة يف إن عطيـــة قـــال: خترجيـــه هلـــذا احلـــديث يف فقـــال-للبــرش
 كـام نقلـه ابـن عـالن عنـه، وقلـده) فـأمن بـذلك تـدليس عطيـة(: قـال.أبو سـعيد

 .ذلك بعض املعارصينيف 
ــرصيح بالــسامع إنــام يفيــد إذا كــان التــدليس مــن النــوع : قلــت  األول، والت

هـــذه  يف وتـــدليس عطيـــة مـــن النـــوع اآلخـــر القبـــيح، فـــال يفيـــد فيـــه ذلـــك، ألنـــه
 .فهذا هو عني التدليس القبيح) حدثني أبو سعيد(: ًالرواية أيضا قال

فتبــني ممــا ســبق أن عطيــة ضــعيف لــسوء حفظــه وتدليــسه الفــاحش، فكــان  
 عنــده ًحديثــه هــذا ضــعيفا، وأمــا حتــسني احلــافظ لــه الــذي اغــرت بــه مــن ال علــم

ويف احلـديث علـل .فهو بناء عىل سهوه السابق، فتنبه وال تكـن مـن الغـافلني
ًالكتــــاب املــــشار إليــــه ســــابقا، فــــال حاجــــة لإلعــــادة،  يف أخـــر تكلمــــت عليهــــا

 .فلريجع إليه من شاء الزيادة
 يف وأمـــا فهـــم بعـــض املعـــارصين مـــن عبـــارة احلـــافظ ابـــن حجـــر الـــسابقة 

ذا ففهــم ال يغبطــون عليــه، وقــد ســألت  أهنــا تفيــد توثيــق عطيــة هــ"التقريــب"
ظاهريــة دمـشق عــن هـذا الفهــم  يف الـشيخ أمحــد بـن الــصديق حـني التقيــت بـه

الروايــة ســقطت الثقـــة بــه بخــالف مـــن  يف فتعجــب منــه، فـــإن مــن كثــر خطـــؤه
ك منــه، فــاألول ضــعيف احلــديث، واآلخــر حــسن احلــديث، ولــذلك  قــال ذلــ

ين مــــن ســــاء حفظــــه،  مــــن كثــــر غلطــــه قــــر"رشح النخبــــة" يف جعــــل احلــــافظ



 
 

١٣٦ 
ًوجعــل حــديث كــل مـــنهام مــردودا فراجعــه مــع حاشـــية الــشيخ عــيل القـــاري 

 ).١٣٠، ١٢١ص(عليه 
: "ختـــريج األذكـــار" يف ّوإنــام غـــر هـــؤالء مــا نقلـــوه عـــن احلـــافظ أنــه قـــال 

 ."ضعف عطية إنام جاء من قبل تشيعه، وقيل تدليسه، وإال فهو صدوق"
هــذا العلــم ال جــرأة هلــم عــىل  يف وهــم لقــرص بــاعهم إن مل نقــل جلهلهــم 

 يف أوهـام العلـامء، بـل إهنـم يـسوقون كلامهتـم كأهنـا يف بيان رأهيم الـرصيح
مـأمن مـن اخلطـأ والزلــل، ال سـيام إذا كانـت موافقــة لغرضـهم كهـذه اجلملــة، 

 إذ أهنـا "التقريـب"وإال فهي ظاهرة التعارض مـع قـول احلـافظ املنقـول عـن 
 : تعلل ضعف عطية بسببني

ًالتشيع، وهذا ليس جرحا مطلقا عىل الراجح: أحدمها  ً. 
ـــزول كـــام ســـيأيت، ومـــع ذلـــك فإنـــه : والثـــاين  التـــدليس، وهـــذا جـــرح قـــد ي

 بأنــه "التقريـب" يف بيـنام جـزم.)قيـل(: أشـار إىل تـضعيفه هلـذا الـسبب بقولــه
ًكان مدلسا، كـام جـزم بأنـه كـان شـيعيا، ولـذلك أورده   "أعنـي احلـافظ نفـسه"ً

تــابعي معــروف، ضــعيف ": فقــال) ١٨ص ("املدلــسنيطبقــات "رســالة يف 
 وهـــي التـــي "املرتبـــة الرابعـــة" يف  ذكـــره"احلفـــظ مـــشهور بالتـــدليس القبـــيح

ــيشء مــن حــديثهم إال بــام رصحــوا "يــورد فيهــا  مــن اتفــق عــىل أنــه ال حيــتج ب
 "فيــه بالـــسامع، لكثــرة تدليـــسهم عـــن الــضعفاء واملجاهيـــل كبقيــة بـــن الوليـــد

 هــذان النــصان مــن احلــافظ نفــسه دليــل عــىل ومهــهاملقدمــة، ف يف كــام ذكــره
فهـــذا وجـــه مــــن .ًاجلملـــة املـــذكورة آنفــــا يف ًتـــضعيفه كـــون عطيـــة مدلــــسايف 

 يف وثمــة وجــه آخــر وهــو أنــه."التقريــب"وجــوه التعــارض بينهــا وبــني عبــارة 



 
 

١٣٧ 
-"رشح النخبــة"كــام ســبق عــن -هــذه اجلملــة مل يــصفه بــام هــو جــرح عنــده

 فهـذا كلـه يـدلنا عـىل أن احلـافظ "ً كثـرياخيطـىء": "التقريـب" يف وهـو قولـه
رمحـــه اهللا تعـــاىل مل يكـــن قـــد ســـاعده حفظـــه حـــني خترجيـــه هلـــذا احلـــديث، 

كتبـــه األخـــرى،  يف هـــذا القـــصور الـــذي يـــشهد بـــه كالمـــه املـــسطور يف فوقـــع
تلــك ينقــل عــن  يف ، ألنــه"التخــريج"وهــي أوىل بــاالعتامد عليهــا مــن كتابــه 
 ."التخريج" يف ف صنيعهاألصول مبارشة، ويلخص منها بخال

وملـــا ذكرنـــا مـــن حـــال العـــويف ضـــعف احلـــديث غـــري واحـــد مـــن احلفـــاظ 
القاعــدة " يف  والنــووي وشـيخ اإلسـالم ابــن تيميـة"الرتغيـب" يف كاملنـذري
هـــذا (: )٢/٥٢ ("مـــصباح الزجاجـــة" يف  وكـــذا البوصـــريي، فقـــال"اجلليلـــة

ملوفـــق عطيـــة وفـــضيل بـــن مـــرزوق والفـــضل بـــن ا: إســـناد مسلـــسل بالـــضعفاء
بعـد أن أشــار ) ٧١ص ("نــزل األبـرار" يف وقــال صـديق خـان.)كلهـم ضـعفاء

وإسـنادهم ضـعيف، رصح بـذلك (: هلذا احلديث وحديث بـالل اآليت بعـده
 )."األذكار"النووي يف

 : احلديث الثاين 
: وحـــديث بـــالل الـــذي أشـــار إليـــه صـــديق خـــان هـــو مـــا روي عنـــه أنـــه قـــال 

بـــــسم اهللا، آمنـــــت بـــــاهللا، : الة قـــــال إذا خـــــرج إىل الـــــصصكـــــان رســـــول اهللا "
اللهـــم بحــــق الـــسائلني عليــــك، .توكلـــت عـــىل اهللا، ال حــــول وال قـــوة إال بــــاهللا

ًوبحق خمرجي هذا، فـإين مل أخـرج أرشا وال بطـرا  احلـديث أخرجـه ابـن "..ً
 من طريـق الـوازع بـن نـافع العقـييل "٨٢رقم-عمل اليوم والليلة" يف السني

 . جابر بن عبد اهللا عنهعن أيب سلمة بن عبد الرمحن عن



 
 

١٣٨ 
ًوهـــذا ســـند ضـــعيف جـــدا، وآفتـــه الـــوازع هـــذا، فإنـــه مل يكـــن عنـــده : قلـــت

 ولـذلك ملـا قـال "السلـسلة الـضعيفة" يف وازع يمنعه مـن الكـذب، كـام بينتـه
حـــــديث ضـــــعيف أحـــــد رواتـــــه الـــــوازع بـــــن نـــــافع ": "األذكـــــار" يف النـــــووي

حلـــافظ بعـــد  قـــال ا"العقـــييل وهـــو متفـــق عـــىل ضـــعفه، وأنـــه منكـــر احلـــديث
 مــن هــذا "األفــراد" يف ًهــذا حــديث واه جــدا، أخرجــه الــدارقطني": خترجيــه

تفــــــرد بـــــــه الــــــوازع، وهــــــو متفــــــق عـــــــىل ضــــــعفه وأنــــــه منكـــــــر : الوجــــــه وقــــــال
ك، فقــال ابــن معــني والنــسائي.احلــديث لــيس بثقــة، : والقــول فيــه أشــد مــن ذلــ

ــث : وقــال أبــو حــاتم ومجاعــة، مــرتوك احلــديث، وقــال احلــاكم يــروي أحادي
 ."وضوعةم

ــــشيخ : قلــــت ــــشيخ الكــــوثري، وال ــــه كــــام فعــــل ال فــــال جيــــوز االستــــشهاد ب
 .وغريمها من املبتدعة) ٥٦ ("مصباح الزجاجة" يف الغامري

ومــــــع كــــــون هــــــذين احلــــــديثني ضــــــعيفني فهــــــام ال يــــــدالن عــــــىل التوســــــل 
ًبــــاملخلوقني أبــــدا، وإنــــام يعــــودان إىل أحــــد أنــــواع التوســــل املــــرشوع الــــذي 

و التوســل إىل اهللا تعــاىل بــصفة مــن صــفاته عــز وجــل، تقــدم الكــالم عنــه، وهــ
فــام هــو .ألن فــيهام التوســل بحــق الــسائلني عــىل اهللا وبحــق ممــشى املــصلني

ك أنــه إجابــة دعــائهم وإجابــة اهللا دعــاء ، حــق الــسائلني عــىل اهللا تعــاىل؟، ال شــ
عباده صفة مـن صـفاته عـز وجـل، وكـذلك حـق ممـشى املـسلم إىل املـسجد 

ه، ويدخلــــه اجلنــــة ومغفــــرة اهللا تعــــاىل ورمحتــــه، وإدخالــــه هــــو أن يغفــــر اهللا لــــ
ك صــفات لــه تبــارك وتعــاىل.بعــض خلقــه ممــن يطيعــه اجلنــة ــ وهبــذا  .كــل ذل



 
 

١٣٩ 
تعلـــم أن هـــذا احلـــديث الـــذي حيـــتج بـــه املبتـــدعون ينقلـــب علـــيهم، ويـــصبح 

ًبعد فهمه فهام جيدا حجة لنا عليهم، واحلمد هللا عىل توفيقه ً. 
 : احلديث الثالث

 إذا أصـــبح، وإذا أمـــسى دعـــا ص كـــان رســـول اهللا ": مـــة قـــالعـــن أيب أما
أســــألك بنــــور ..اللهــــم أنــــت أحــــق مــــن ذكــــر، وأحــــق مــــن عبــــد: هبــــذا الــــدعاء

ك، وبحــق  ك الــذي أرشقــت لــه الــساموات واألرض، وبكــل حــق هــو لــ وجهــ
 ."...السائلني عليك

رواه الطــرباين، وفيــه ": )١٠/١١٧ ("جممــع الزوائــد" يف قــال اهليثمــي 
 ."ري، وهو ضعيف جممع عىل ضعفهفضال بن جب

شـيخ يـزعم أنـه سـمع ": ًبل هو ضعيف جدا، اهتمه ابن حبان فقـال: قلت 
ال جيـوز االحتجـاج ": ًوقـال أيـضا."أبا أمامة، يـروي عنـه مـا لـيس منـه حديثـه

 ."به بحال، يروي أحاديث ال أصل له
أحاديثــــــــه كلهــــــــا غــــــــري ": )٢٥/١٣ ("الكامــــــــل" يف وقــــــــال ابــــــــن عــــــــدي 

 ."حمفوظة
ًفاحلـــديث شـــديد الـــضعف، فـــال جيـــوز االستـــشهاد بـــه أيـــضا، كـــام : لـــتق 

 ).٥٦ص ("املصباح"فعل صاحب 
 : احلديث الرابع 



 
 

١٤٠ 
ك قــال  ــ ــس بــن مال ملــا ماتــت فاطمــة بنــت أســد بــن هاشــم أم عــيل : عــن أن

ـــــصاري وعمـــــر بـــــن  ـــــا أيـــــوب األن ـــــد وأب ـــــن زي ريض اهللا عـــــنهام دعـــــا أســـــامة ب
 ...ًاخلطاب وغالما أسود حيفرون

 اهللا الــذي حييــي ":  فاضــطجع فيــه فقــال،ص دخــل رســول اهللا فلــام فــرغ
 ويميت، وهو حي 

ال يمــوت، اغفــر ألمــي فاطمــة بــني أســد، ولقنهــا حجتهــا، ووســع مــدخلها 
 ."...بحق نبيك، واألنبياء الذين من قبيل، فإنك أرحم الرامحني

 يف رواه الطــــــرباين": )٩/٢٥٧ ("جممــــــع الزوائــــــد" يف قــــــال اهليثمــــــي 
ســــط وفيــــه روح بــــن صــــالح، وثقــــة ابــــن حبــــان واحلــــاكم وفيــــه الكبــــري واألو

 ."ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح
ـــــــو نعـــــــيم: قلـــــــت  ـــــــق الطـــــــرباين رواه أب ـــــــة األوليـــــــاء" يف ومـــــــن طري  "حلي

إســناده  يف وإسـناده عنـدمها ضـعيف، ألن روح بـن صـالح الـذي) ٣/١٢١(
بـــن قـــد تفـــرد بـــه، كـــام قـــال أبـــو نعـــيم نفـــسه، وروح ضـــعفه ابـــن عـــدي، وقـــال ا

 وقــال "احلــديث يف ضــعيف"رويــت عنــه منــاكري، وقــال الــدارقطني : يــونس
لــــه ":  وقــــال ابــــن عــــدي بعــــد أن أخــــرج لــــه حــــديثني"ضــــعفوه": ابــــن مــــاكوال

 فقـــد اتفقـــوا عـــىل تـــضعيفه فكـــان حديثـــه "بعـــضها نكـــرة يف أحاديـــث كثـــرية،
 .ًمنكرا لتفرده به

احلــاكم وقــد ذهــب بعــضهم إىل تقويــة هــذا احلــديث لتوثيــق ابــن حبــان و 
التوثيـــق،  يف لــروح هــذا، ولكـــن ذلــك ال يــنفعهم، ملـــا عرفــا بــه مـــن التــساهل

ًفقــوهلام عنــد التعــارض ال يقــام لــه وزن حتــى لــو كــان اجلــرح مــبهام، فكيــف 



 
 

١٤١ 
 مع بيانه كام هي احلال هنـا، وقـد فـصلت الكـالم عـىل ضـعف هـذا احلـديث

جالــــة، هــــذه الع يف فــــال نعيــــد الكــــالم عليــــه) ٢٣ ("السلــــسلة الــــضعيفة"يف 
حكــم عليــه الــشيخ نــارص ": ولكــن املــشار إلــيهم جــاؤوا بــام يــضحك فقــالوا

 ."بالضعف، فنطالبه بمن ضعف هذا احلديث من املحدثني
قــد ذكرنــا مــن ضــعف روايــة روح بــن صــالح الــذي تفــرد بــه، وهــذا : قلــت 

يستلزم ضعف حديثه كـام ال خيفـى إال عنـد املتابعـة وقـد نفاهـا أبـو نعـيم، أو 
 ! ن طريق آخر وهيهاتعند جميئه م

ولــو فــرض تــضعيفه، فــضعفه خفيــف فــال يمنــع جــواز العمــل، ": ثــم قــالوا 
ألنه من باب ما جوزه املحدثون والفقهـاء مـن العمـل بالـضعيف الـذي لـيس 

 ."الرتغيب والرتهيب يف ضعفه بشديد
هــــذا احلـــديث يشء مـــن الرتغيــــب، وال هـــو يبـــني فــــضل  يف لـــيس: قلـــت 

ً هــو ينقــل أمــرا دائــرا بــني أن يكــون جــائزا أو غــري الــرشع، إنــام يف عمــل ثابــت ً ً
ًجــائز، فهــو إذن يقــرر حكــام رشعيــا لــو صــح، وأنــتم إنــام توردونــه مــن األدلــة  ً
عـــىل جـــواز هـــذا التوســـل املختلـــف فيـــه، فـــإذا ســـلمتم بـــضعفه مل جيـــز لكـــم 
 يف االســـتدالل بـــه، ومـــا أتـــصور عـــاقال يـــوافقكم عـــىل إدخـــال هـــذا احلـــديث

هيــب، وهـذا شــأن مـن يفـر مــن اخلـضوع للحــق، يقـول مــا بـاب الرتغيـب والرت
 .ال يقوله مجيع العقالء

 : احلديث اخلامس
 ص كــــان رســــول اهللا ": عــــن أميــــة بــــن عبــــد اهللا بــــن خالــــد بــــن أســــيد قــــال

 ."يستفتح بصعاليك املهاجرين



 
 

١٤٢ 
 كـــان يطلـــب مـــن صفـــريى املخـــالفون أن هـــذا احلـــديث يفيـــد أن النبـــي 

يــــه بالــــضعفاء املــــساكني مــــن املهـــــاجرين، اهللا تعــــاىل أن ينــــرصه، ويفــــتح عل
 .هو التوسل املختلف فيه نفسه-بزعمهم-وهذا

 : واجلواب من وجهني
 "املعجــــم الكبــــري" يف ضــــعف احلــــديث، فقــــد أخرجــــه الطــــرباين: األول

حدثنا حممد بـن إسـحاق بـن راهويـه حـدثنا أيب حـدثنا عيـسى : )١/٨١/٢(
 .بن يونس حدثني أيب عن أبيه عن أميه به

ا عبــد اهللا بــن حممــد بــن عبــد العزيــز البغــوي بــن عبيــد اهللا بــن عمــر وحــدثن 
القــواريري حــدثنا حييــى بــن ســعيد عــن ســفيان عــن أيب إســحاق عــن أميــة بــن 

ثم رواه من طريق قيس بـن الربيـع عـن أيب إسـحاق عـن املهلـب بـن .خالد به
 : ًأيب صفرة عن أمية بن خالد مرفوعا بلفظ

 ."سلمني يستفتح ويستنرص بصعاليك امل..."
مـــــداره عـــــىل أميـــــة هـــــذا، ومل تثبـــــت صـــــحبته، فاحلـــــديث مرســـــل : قلـــــت 

ــرب ال تــصح عنــدي ": )١/٣٨ ("االســتيعاب" يف ضــعيف، وقــال ابــن عبــد ال
: )١/١٣٣ ("اإلصــــــابة" يف  وقـــــال احلــــــافظ"صـــــحبته، واحلــــــديث مرســــــل

 ."ليست له صحبة وال رواية"
فإنــه كــان وفيــه علــة أخــرى، وهــي اخــتالط أيب اســحاق وعنعنتــه، : قلــت 

ًمدلـسا، إال أن ســفيان ســمع منـه قبــل االخــتالط، فبقيـت العلــة األخــرى وهــي 
 .العنعنة



 
 

١٤٣ 
وهــذا هــو اجلــواب .فثبــت بــذلك ضــعف احلــديث وأنــه ال تقــوم بــه حجــة

 .األول
أن احلــديث لـــو صــح فــال يـــدل إال عــىل مثــل مـــا دل عليــه حـــديث : الثــاين

 يف نــــاويقــــال امل.عمــــر، وحــــديث األعمــــى مــــن التوســــل بــــدعاء الــــصاحلني
إن ﴿:  أي يفتــتح القتـــال، مــن قولـــه تعـــاىل" كــان يـــستفتح ": "فــيض القـــدير"

 . ذكره الزخمرشي﴾تستفتحوا فقد جاءكم الفتح
ـــــرص " ـــــرصة " ويستن  أي بـــــدعاء " بـــــصعاليك املـــــسلمني " أي يطلـــــب الن

 .فقرائهم الذين ال مال هلم
) ٢/١٥(خرجــــه النــــسائي أوقــــد جــــاء هــــذا التفــــسري مــــن حديثــــه، : قلــــت 
 إنـــــــام ينـــــــرص اهللا هـــــــذه األمـــــــة بـــــــضعيفها، بـــــــدعوهتم، وصــــــــالهتم ": لفـــــــظب

، )٦/٦٧ ("صـــحيح البخـــاري" يف  وســـنده صـــحيح، وأصـــله"وإخالصـــهم 
فقــد بــني احلــديث أن االستنــصار إنـــام يكــون بــدعاء الــصاحلني، ال بـــذواهتم 

 .وجاههم
روايـــة قـــيس بـــن الربيـــع املتقدمـــة  يف وممـــا يؤكـــد ذلـــك أن احلـــديث ورد 
 فقـــــــد علمنـــــــا هبـــــــذا أن االستنـــــــصار "...ان يـــــــستفتح ويستنـــــــرص كـــــــ": بلفــــــظ

بالــــصاحلني يكــــون بــــدعائهم وصــــالهتم وإخالصــــهم، وهكــــذا االســــتفتاح، 
ًدلـيال عـىل التوسـل املـرشوع، وحجـة -إن صـح-وهبذا يكـون هـذا احلـديث

 .عىل التوسل املبتدع، واحلمد هللا
 :  احلديث السادس



 
 

١٤٤ 
يـــا رب : آدم اخلطيئـــة قــال ملـــا اقــرتف ": ًعــن عمـــر بــن اخلطـــاب مرفوعــا 

ً وكيـــف عرفـــت حممـــدا !يـــا آدم: أســـألك بحـــق حممـــد ملـــا غفـــرت يل، فقـــال
مـن روحـك رفعـت  يف يـا رب ملـا خلقتنـي بيـدك، ونفخـت: ومل أخلقه؟ قـال

ال إلــه إال اهللا حممــد رســول اهللا، : ًرأيس، فرأيــت عــىل قــوائم العــرش مكتوبــا
ـــضف إىل اســـمك إال أحـــب اخللـــق إليـــ ـــك مل ت غفـــرت : ك، فقـــالِفعلمـــت أن

 ."ُلك، ولوال حممد ما خلقتك 
مــــن طريــــق أيب احلــــارث ) ٢/٦١٥ ("املــــستدرك" يف أخرجــــه احلــــاكم 

أنبـأ عبـد الـرمحن بـن : حدثنا إسامعيل بـن مـسلمة: عبد اهللا بن مسلم الفهري
صـحيح اإلسـناد وهـو أول ": وقـال.زيد بن أسلم عن أبيـه عـن جـده عـن عمـر

 ."هذا الكتاب يف  بن أسلمحديث ذكرته لعبد الرمحن بن زيد
ٍبـل موضـوع، وعبـد الـرمحن واه، وعبـد اهللا : قلـت": فتعقبه الذهبي فقـال 

 يف ومـــــــن تنـــــــاقض احلــــــــاكم:  قلـــــــت"بـــــــن أســـــــلم الفهـــــــري ال أدري مــــــــن ذا
ًحــديثا آخــر لعبــد الــرمحن هــذا ) ٣/٣٣٢( نفــسه أنــه أورد فيــه "املــستدرك"

 ."!ن بن زيدوالشيخان مل حيتجا بعبد الرمح": ومل يصححه، بل قال
ــــــزان" يف والفهــــــري هــــــذا أورده الــــــذهبي: قلــــــت  ــــــه هــــــذا "املي  وســــــاق ل

 "اللـــسان" يف ، وكـــذا قـــال احلــافظ ابـــن حجـــر)خـــرب باطــل(: احلــديث وقـــال
ال أسـتبعد أن يكـون هـو الــذي (: الفهـري هـذا يف وزاد عليـه قولـه) ٣/٣٦٠(

شـيد، قـال ُوالـذي قبلـه هـو عبـد اهللا بـن مـسلم بـن ر: قلـت) قبله فإنه من طبقتـه
ــضع عــىل ليــث ومالــك تذكــره ابــن حبــان، مــ: احلــافظ هم بوضــع احلــديث، ي



 
 

١٤٥ 
وابـــن هليعـــة، ال حيـــل كتـــب حديثـــه، وهـــو الـــذي روى عـــن ابـــن هديـــة نـــسخة 

 ).كأهنا معمولة
ثنـــا : )٢٠٧ص ("املعجــم الـــصغري" يف واحلـــديث رواه الطـــرباين: قلــت

ملـــدين ثنــا أمحــد ابــن ســعيد ا: حممــد بــن داود بــن أســلم الــصديف املــرصي
ثنا عبد اهللا بن إسامعيل املدين عن عبد الـرمحن بـن زيـد بـن أسـلم : الفهري

وهــذا ســند مظلــم فــإن كــل مــن دون عبــد الــرمحن ال يعرفــون، وقــد أشــار .بــه
ــــث قــــال : )٨/٢٥٣ ("جممــــع الزوائــــد" يف إىل ذلــــك احلــــافظ اهليثمــــي حي

 ."األوسط والصغري وفيه من مل أعرفهم يف رواه الطرباين"
ا إعـالل قــارص، يـوهم مـن ال علـم عنــده أن لـيس فـيهم مـن هــو وهـذ: قلـت 

معروف بالطعن فيه، وليس كذلك فإن مـداره عـىل عبـد الـرمحن بـن زيـد بـن 
 وهــــو مــــتهم بالوضــــع، رمــــاه بــــذلك "إنــــه تفــــرد بــــه": أســــلم، وقــــال البيهقــــي

احلـــاكم نفـــسه، ولـــذلك أنكـــر العلـــامء عليـــه تـــصحيحه حلديثـــه، ونـــسبوه إىل 
وراث علـم الـصحابة والتـابعني واألئمـة املتبـوعني "قـال اخلطأ والتناقض، ف

: )٨٩ص ("القاعــــدة اجلليلــــة" يف  رمحـــه اهللا"شـــيخ اإلســــالم ابـــن تيميــــة
كتــاب  يف وروايـة احلــاكم هلـذا احلــديث ممـا أنكــر عليـه، فإنــه نفـسه قــد قـال(
 : "املدخل إىل معرفة الصحيح من السقيم"

                                                
 ].منه.[مقدمته للقاعدة اجلليلة يف  من كالم العالمة الشيخ حمب الدين اخلطيب(١)



 
 

١٤٦ 
ـــ" ـــث موضـــوعة، ال عبـــد الـــرمحن بـــن زيـــد بـــن أســـلم روى عـــن أبي ه أحادي

: قلـــت."ختفـــى عـــىل مـــن تأملهـــا مـــن أهـــل الـــصنعة أن احلمـــل فيهـــا عليـــه
، ضـــعفه )١(ًوعبـــد الـــرمحن بـــن زيـــد بـــن أســـلم ضـــعيف باتفـــاقهم يغلـــط كثـــريا

أمحــــــــد بــــــــن حنبــــــــل وأبــــــــو زرعــــــــة وأبــــــــو حــــــــاتم والنــــــــسائي والــــــــدارقطني، 
 ذلـك كـان يقلـب األخبـار وهـو ال يعلـم حتـى كثـر": وقال ابن حبـان.وغريهم

 ."من روايته من رفع املراسيل، وإسناد املوقوف، فاستحق الرتك
وأمــا تــصحيح احلــاكم ملثــل هــذا احلــديث وأمثالــه فهــذا ممــا أنكــره عليــه 

إن احلـــــاكم يـــــصحح أحاديـــــث موضـــــوعة : أئمـــــة العلـــــم باحلـــــديث، وقـــــالوا
وهلـــذا كـــان أهـــل العلـــم باحلـــديث ال .مكذوبـــة عنـــد أهـــل املعرفـــة باحلـــديث

 .جمرد تصحيح احلاكميعتمدون عىل 
كتابــه  يف وقــد أورد احلــاكم نفــسه عبــد الــرمحن بــن زيــد بــن أســلم: قلــت

فهـــؤالء ": آخــره يف  كــام ســامه العالمــة ابـــن عبــد اهلــادي، وقــال"الــضعفاء"
الــــذين قــــدمت ذكــــرهم قــــد ظهــــر عنــــدي جــــرحهم، ألن اجلــــرح ال يثبــــت إال 

ال أســــتحله ببينــــة، فهــــم الــــذين أبــــني جــــرحهم ملــــن طــــالبني بــــه، فــــإن اجلــــرح 
ـــشأن أن ال يكتـــب حـــديث واحـــد مـــن  ًتقليـــدا، والـــذي أختـــاره لطالـــب هـــذا ال

                                                
الــــصارم " يف ً نقـــل هـــذا الكــــالم عـــن احلـــاكم وابــــن حبـــان أيــــضا احلـــافظ ابـــن عبــــد اهلـــادي(٢)

 ].منه.["التهذيب" يف واحلافظ ابن حجر) ٢٩ص ("املنكي
 صيغة جرح ال تعديل، وال خيفى "ًيغلط كثريا"هذا نص من شيخ اإلسالم عىل أن كلمة  )١(

 التــي وصــف احلــافظ هبــا عطيــة العــويف كــام "ً كثــرياخيطــئ"أنــه ال فــرق بينهــا وبــني كلمــة 
  ].منه.[سبق
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 مـــــن ": صقولـــــه  يف هـــــؤالء الـــــذين ســـــميتهم، فـــــالراوي حلـــــديثهم داخـــــل
ْحدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبني َ")١(. 

كــالم احلــاكم هــذا والــذي قبلــه يتــبن لــه بوضــوح أن  يف فمــن تأمــل: قلــت 
 بن زيد هذا موضوع عنـد احلـاكم نفـسه، وأن مـن يرويـه حديث عبد الرمحن

ْبعد العلم بحاله فهو أحد الكاذبني َ. 
وقــد اتفــق عنــد التحقيــق كــالم احلفــاظ ابــن تيميــة والــذهبي والعــسقالين 
ـــك غـــري واحـــد مـــن املحققـــني  عـــىل بطـــالن هـــذا احلـــديث، وتـــبعهم عـــىل ذل

ؤمن بـاهللا واليـوم كاحلافظ ابن عبد اهلادي كام سيأيت، فال جيوز ملـن كـان يـ
 يف ًاآلخر أن يصحح احلديث بعد اتفـاق هـؤالء عـىل وضـعه تقليـدا للحـاكم

قولـــه اآلخــر لطالــب العلــم أن ال يكتــب حـــديث  يف أحــد قوليــه، مــع اختيــاره
 .عبد الرمحن هذا، وأنه إن فعل كان أحد الكاذبني كام سبق

 إن حكــم الـــشيخ نـــارص": إذا عرفـــت هـــذا فقــول بعـــض املـــشايخ: )تنبيــه(
 باطــل ألن مــستنده قــول الــذهبي إنــه "كــذب وموضــوع"عــىل احلــديث بأنــه 

ً باطــل حقـا ألن الــذهبي قــد وافقـه مــن ذكرنــا مـن احلفــاظ األعــالم، "موضـوع
إســــناد احلــــاكم مــــن رجــــل قيــــل فيــــه إنــــه  يف ومــــستند الــــذهبي مــــا": ثــــم قــــالوا

ًهـــذا باطــل أيــضا، ألن الرجـــل املــشار إليــه وهـــو عبــد اهللا بـــن ": قلــت."مــتهم
مــسلم الفهــري جهلــه الــذهبي ومل يتهمــه كــام تقــدم نقلــه عنــه، ومــا أظــن هــذا 

أنفـسهم، وهـو أن يتـسنى هلـم أن  يف خيفى عليهم ولكـنهم جتـاهلوه لغـرض
                                                

من حديث سمرة بـن جنـدب، ) ١/٢٧ ("صحيحه" يف وابن حبان) ١/٧(أخرجه مسلم  )١(
 ]منه.["هو حديث مشهور": ومسلم من حديث املغرية بن شعبة، وقال
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ك لكــن للحــديث إســناد آخـر عنــد الطــرباين لــيس فيــه هــذا ": يقولـوا عقــب ذلــ

 بــل فيــه ثالثــة ال: ، قلــت"املــتهم، وغايــة مــا فيــه أن فيــه مــن هــو غــري معــروف
 يف يعرفـــون، وإذا كـــانوا ال يعلمـــون ذلـــك فلـــامذا عـــدلوا عـــن تقليـــد اهليثمـــي

 هلكــــى وراء التقليــــد، إىل م كــــام ســــبق، وهــــ"وفيــــه مــــن مل أعــــرفهم": قولــــه
ذلـك أن قـول اهليثمـي نـص  يف الـسبب !؟"فيه من هو غري معروف": قوهلم

ً مجاعـة، وأمـا قـوهلم فلـيس نـصا عـىل ذلـك، "من هو غري معـروف"عىل أن 
احلقيقــة  يف الــسند شــخص ال يعــرف أو أكثــر، فهــو يف هــذا يقــال إذا كــانبــل 

ًثــم قــالوا عطفــا عــىل مــا .نعــوذ بــاهللا مــن اخلــذالن.مــن تلبيــساهتم عــىل القــراء
وإن فيــه عبــد الــرمحن بــن زيــد وهــو عــىل الــراجح عنــد احلــافظ ابــن ": ســبق

ــضعيف  "حجــر ممــن يقــال فيــه ضــعيف، وهــذه الكلمــة مــن أخــف مراتــب الت
ًكـن الـراجح عنـد غـري احلـافظ أنـه أشـد ضـعفا مـن ذلـك، فقـد قـال فيـه ل: أقول

وكــذا قــال احلــاكم نفــسه كــام .)روى عــن أبيــه أحاديــث موضــوعة(: أبــو نعــيم
التوثيـق، فـإذا جرحـا  يف سبق، وهو وكـذا أبـو نعـيم مـن املعـروفني بتـساهلهم

ك بعــد ان ظهــر هلــام ان عبــد الــرمحن جمــروح حقــا، ولــذلك اتفقــوا  ًفــإنام ذلــ
ـــضعيفه كـــام عـــىل ـــص يف ت  كـــالم شـــيخ اإلســـالم ابـــن تيميـــة رمحـــه اهللا، بـــل ن

ًضـــــعفه جـــــدا عـــــيل بـــــن املـــــديني وابـــــن ســـــعد وغريمهـــــا، وقـــــال الطحـــــاوي ّ :
 فهـــو معـــروف "النهايـــة مـــن الـــضعف يف حديثـــه عنـــد أهـــل العلـــم باحلـــديث"

ــشديد منــذ القــديم، فــام الــذي محــل املخــالفني عــىل اإلعــراض  ــضعف ال بال
إن مل -ًتـضافرة عــىل أن عبـد الـرمحن هــذا ضـعيف جــداعـن هـذه األقــوال امل

أقـــول هـــذا مـــع ! ؟"ضـــعيف"إىل التمـــسك بقـــول احلـــافظ فيـــه -ًيكـــن كـــذابا
احــتامل أن يكــون ســقط مــن قلــم احلــافظ أو قلــم بعــض النــساخ عقــب قولــه 
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هــــذه  يف  وعــــىل كـــل حــــال فـــإن تقليــــدهم للحـــافظ"ًجـــدا" لفظــــة "ضـــعيف"

 "خــرب باطــل" هــو عــىل احلــديث بأنــه ًالكلمــة ال يفيــدهم شــيئا، بعــد أن حكــم
فهــذا مــن األدلــة الكثــرية عــىل أن هــؤالء أتبــاع ! "لــسانه"كــام ســبق نقلــه عــن 

 املوافــق لقــول اهــوى، وليــسوا طــالب حــق، وإال ألخــذوا بقــول احلــافظ هــذ
الــــــذهبي وغــــــريه مــــــن املحققــــــني، ومل يعرجــــــوا عــــــىل تــــــضعيفه فقــــــط لعبــــــد 

ـــــاس أمـــــر احلـــــديث، الـــــرمحن، ليعارضـــــوا بـــــه الـــــذهبي، ويدلـــــسوا عـــــىل  الن
ويظهـــروه بمظهـــر األحاديـــث التـــي اختلـــف فيهـــا العلـــامء حتـــى يتـــسنى هلـــم 

احــــد  يف ابتـــداع رأي جديــــد حـــول احلــــديث يـــتالءم مــــع قـــول أحــــد احلفـــاظ
فــام كــان حالــه هكــذا عنــد (:  فــانظر الــيهم كيــف قــالوا عقــب مــا ســبق!رواتــه

 مــــن املحــــدثني فلــــيس مــــن املوضــــوع، وال مــــن الــــضعيف الــــشديد، بــــل هــــو
  !)الفضائل يف القسم الذي يعمل به

أنــــه مبنــــي عــــىل أن عبــــد : األول: وهــــذا كــــالم ســــاقط مــــن وجهــــني: أقــــول
ًالرمحن ضعيف فقط وليس كذلك بـل هـو ضـعيف جـدا كـام سـبق، وسـيأيت 

أنـه معـارض حلكـم احلـافظ : الثـاين.الترصيح بذلك عن أحد احلفـاظ النقـاد
فكيــف جــاز هلــم خمــالفتهم بــل احلفــاظ عــىل احلــديث بــالبطالن كــام ســبق، 

أنــه لــيس لــه صــفة ") ٢١ ("التعقيــب احلثيــث" يف ال ســيام قــد رصح أحــدهم
 وإال فأنــت تـــراه هنــا قـــد !ًفلعلـــه قــال ذلـــك تواضــعا! "التــصحيح والتــضعيف

البحـــث ولـــو أدى إىل خمالفـــة  يف أعطـــى لنفـــسه منزلـــة تـــسوغ لـــه االســـتقالل
ك احلفــاظ والنقــاد ً فيــه انــه قــال عطفــا عــىل  ويؤيــد هــذا الــذي نقولــه!كــل أولئــ

) يعنـــي الوضـــع(هـــذا احلـــديث مـــع مـــن مل يـــر بـــه ذلـــك  يف فـــنحن": مـــا ســـبق



 
 

١٥٠ 
كاحلاكم واحلـافظ الـسبكي، فلـيس علينـا فيـه افتيـات عـىل احلـافظ الـذهبي، 

 ."لكن رأينا ما عليه احلافظان املذكوران أقرب إىل الصواب
فـإن احلــاكم هــذا الكـالم مـن التلبــيس والتـدليس  يف وال خيفـى مـا: أقـول 

 إىل تــــصحيح احلــــديث كـــام ســــبق، والــــسبكي "املـــستدرك" يف إنـــام ذهــــب
ـــــداهلادي فقـــــال يف قلـــــده ـــــه يف ذلـــــك كـــــام بينـــــه احلـــــافظ ابـــــن عب  يف رده علي

 يف وإين التعجـــب منـــه كيـــف قلـــد احلـــاكم(: )٣٢ص ("الـــصارم املنكـــي"
تـــصحيحه مـــع أنـــه حـــديث غـــري صـــحيح وال ثابـــت، بـــل هـــو حـــديث ضـــعيف 

وقـــد حكـــم عليـــه بعـــض األئمـــة بالوضـــع، ولـــيس إســـناده مـــن ًاإلســـناد جـــدا، 
احلاكم إىل عبد الرمحن بن زيد بصحيح بـل مفتعـل عـىل عبـد الـرمحن كـام 
ًسنبينه، ولو كان صحيحا إىل عبد الرمحن لكان ضـعيفا غـري حمـتج بـه، ألن  ً

ًطريقـــه، وقـــد أخطـــأ احلـــاكم وتنـــاقض تناقـــضا فاحـــشا كـــام  يف عبـــد الـــرمحن ً
ـــك ـــ"كتـــاب  يف اضـــيع، فإنـــه قـــالمو يف عـــرف لـــه ذل ، بعـــد أن ذكـــر "ضعفاءال
فــانظر ": )٨٧-٨٦ص(وذكــر مــا نقلتــه عنــه فــيام ســبق ) همعبــد الــرمحن مــت

ــــــاقض  يف إىل مــــــا وقــــــع للحــــــاكم هــــــذا املوضــــــع مــــــن اخلطــــــأ العظــــــيم والتن
الفـــاحش، ثـــم إن هـــذا املعـــرتض املخـــذول عمـــد إىل هـــذا الـــذي اخطـــأ فيـــه 

 يف  ونحــن قــد اعتمــدنا"عليــه، فقــال احلــاكم وتنــاقض، فقلــده فيــه، واعتمــد 
، وذكــــــر قبــــــل ذلـــــــك بقليــــــل أنــــــه ممـــــــا تبــــــني لـــــــه "تــــــصحيحه عــــــىل احلـــــــاكم

ك اهللا إىل هــذا اخلــذالن البــني واخلطــأ الفــاحش.صــحته  كيــف !فــانظر يرمحــ
جــــاء هــــذا املعــــرتض إىل حــــديث غــــري صــــحيح وال ثابــــت، بــــل هــــو حــــديث 

ك احلــاكم مــع ظهــو يف موضــوع، فــصححه واعتمــد عليــه، وقلــد ــ ر خطئــه ذل



 
 

١٥١ 
ــضعف راويــه وجرحــه واطالعــه عــىل  وتناقــضه، مــع معرفــة هــذا املعــرتض ب

 ."الكالم املشهور فيه
هـــذا احلــــديث، وتقليــــد  يف هــــذا شــــأن الـــسبكي رمحــــه اهللا تعــــاىل: أقـــول 

نفـــسه كـــام ســـبق بيانـــه فهـــو  يف تـــصحيحه، وهـــذا مـــع كونـــه خطـــأ يف احلـــاكم
ضـعيف ال صـحيح ًخالف رأي املشار إليـه سـابقا الـذي رصح بـأن احلـديث 

احلــاكم والــسبكي كــام -هــو ومــن قلــده ونــارصه-وال موضــوع، فقــد خــالف
خالفوا من سبق ذكرهم من العلامء الفحـول الـذين قـالوا بوضـع احلـديث أو 
بطالنـــه، فلـــيس افتئـــاهتم عـــىل الـــذهبي فقـــط، بـــل وعـــىل مـــن وافقـــه وخالفـــه 

 ينزهــــوا  لقــــد أرادوا أن! فليتأمــــل العاقــــل مــــا يفعــــل اهلــــوى بــــصاحبه!ًمجيعــــا
أنفــسهم عــن االفتئــات عــىل الــذهبي، وإذا هبــم يقولــون بــام هــو أدهــى وأمـــر 

  !من االفتئات عىل من ذكرنا من العلامء
أثنــــاء كالمهــــم  يف ومــــن مغالطــــاهتم املكــــشوفة عنــــد أهــــل العلــــم قــــوهلم

: الـــــسابق بعـــــد أن أشـــــاروا إىل طريـــــق الطــــــرباين الـــــذي ســـــبق الكـــــالم عليــــــه
 ."لطريق، وإال لو اطلع عليه مل يقل ذلكفالذهبي مل يطلع عىل هذا ا"

وهـــذا كـــالم باطـــل، إذ أن الـــذهبي حكـــم عـــىل احلـــديث بالوضـــع : أقـــول
والـــبطالن مـــن طريـــق احلـــاكم، وفيـــه عبـــد الـــرمحن بـــن زيـــد ورجـــل آخـــر ال 

أول هـذا التنبيـه، وطريـق الطـرباين فيـه عـالوة عـىل  يف يعرفه، كـام سـبق بيانـه
ــف عبــد الــرمحن هــذا ثــالث رجــال آخــرون  ــضا، فكي ًال يعرفــون كــام ســبق أي

إن الـــــذهبي لـــــو اطلـــــع عـــــىل هـــــذا الطريـــــق مل يقـــــل (: يـــــصح أن يقـــــال حينئـــــذ
 !؟)بذلك



 
 

١٥٢ 
اللهــــم إن هــــذه مغالطــــة ومكــــابرة مكــــشوفة أو جهــــل مركــــب، فرمحتــــك 

 : لقد تبني للقراء الكرام مما سلف أن للحديث علتني  !اللهم وهداك
 .ً ضعيف جداعبد الرمحن بن زيد بن أسلم، وأنه: األوىل 

 .جهالة اإلسناد إىل عبد الرمحن: الثانية
 وهــي اضـطراب عبــد الـرمحن أو مــن دونــه.وللحـديث عنــدي علـة أخــرى 
ًإسناده، فتارة كان يرفعه كام مىض، وتارة كـان يرويـه موقوفـا عـىل عمـر، يف 

 "الـــرشيعة"كتـــاب  يف  كـــام رواه أبـــو بكـــر اآلجـــري،صال يرفعــه إىل النبـــي 
ســامعيل بـن أيب مـريم عـن عبـد الــرمحن إبـد اهللا ابـن مـن طريـق ع) ٤٢٧ص(

ًبــن زيــد بــه، وعبــد اهللا هــذا مل أعرفــه أيــضا، فــال يــصح عــن عمــر مرفوعــا وال  ً
ًموقوفــا، ثـــم رواه اآلجـــري مـــن طريـــق آخـــر عـــن عبـــد الـــرمحن بـــن أيب الزنـــاد 

اللهــــم : مــــن الكلــــامت التــــي تــــاب اهللا هبــــا عــــىل آدم قــــال: عــــن أبيــــه أنــــه قــــال
ًاحلـــديث نحـــوه خمتـــرصا، وهـــذا مـــع إرســـاله ..د عليـــكأســـألك بحـــق حممـــ

ًووقفــه، فــإن إســناده إىل ابــن أيب الزنــاد ضــعيف جــدا، وفيــه عــثامن بــن خالــد 
 ).ليس بثقة(: والد أيب مروان العثامين، قال النسائي

ليـات التـي يوعىل هذا فال يبعد أن يكون أصل هـذا احلـديث مـن اإلرسائ 
أو .أهــل الكتــاب أو غــري مــسلمتهمتــرسبت إىل املــسلمني مــن بعــض مــسلمة 

عن كتبهم التـي ال يوثـق هبـا، ملـا طـرأ عليهـا مـن التحريـف والتبـديل كـام بينـه 
 خطـأ صكتبـه، ثـم رفعـه بعـض هـؤالء الـضعفاء إىل النبـي  يف شيخ اإلسالم

 .ًأو عمدا
 :  خمالفة هذا احلديث للقرآن



 
 

١٥٣ 
أنـــه وممـــا يؤيـــد مـــا ذهـــب إليـــه العلـــامء مـــن وضـــع هـــذا احلـــديث وبطالنـــه 

 : موضعني منه يف خيالف القرآن الكريم
، واهللا عــز أنــه تــضمن أن اهللا تعــاىل غفــر آلدم بــسبب توســله بــه : األول 

ــــه هــــو التــــواب ﴿: وجــــل يقــــول فتلقــــى آدم مــــن ربــــه كلــــامت، فتــــاب عليــــه إن
وقــد جـــاء تفــسري هـــذه الكلــامت عـــن ترمجــان القـــرآن ابــن عبـــاس .﴾الــرحيم

) ٣/٥٤٥(ديث، فــــأخرج احلــــاكم ريض اهللا عــــنهام ممــــا خيــــالف هــــذا احلــــ
  أمل ختلقني بيدك؟ !أي رب:  قال﴾فتلقى آدم من ربه كلامت﴿: عنه

 أمل !أي رب: قــال.بــىل: مــن روحــك؟ قــال يف أمل تــنفخ: قــال.بــىل: قــال
ــــــك؟ قــــــال ي جنت ــــــىل: تــــــسكنّ ــــــك غــــــضبك؟ قــــــال: قــــــال.ب ــــــسبق رمحت : أمل ت

: لُأرأيــــت إن تبــــت وأصــــلحت، أراجعــــي أنــــت إىل اجلنــــة؟ قــــا: قالــــت.بــــىل
صـحيح (:  وقـال احلـاكم﴾فتلقى آدم مـن ربـه كلـامت﴿: فهو قوله: قال.بىل

 .ووافقه الذهبي، وهو كام قاال) اإلسناد
 : حكم املرفوع من وجهني يف وقول ابن عباس هذا: قلت 
 .أنه أمر غيبي ال يقال من جمرد الرأي: األول 
ملرفــوع حكـم ا يف تفـسري اآليــة، ومـا كــان كـذلك فهــو يف أنــه ورد: الثـاين 

حملــه، وال ســيام إذا كــان مــن قــول إمــام املفــرسين عبــد اهللا بــن  يف كــام تقــرر
  اللهــم فقهـــه":  بقولــهصعبــاس ريض اهللا عــنهام الـــذي دعــا لــه رســـول اهللا 

 ."الدين، وعلمه التأويليف 



 
 

١٥٤ 
ربنـا : قـاال﴿خـرى اآليـة األ يف إهنـا مـا: تفسري هذه الكلـامت يف وقد قيل 

وهبـــذا .﴾ر لنـــا وترمحنـــا لنكـــونن مـــن اخلـــارسينظلمنـــا أنفـــسنا، وإن مل تغفـــ
  "تفسريه" يف جزم السيد رشيد رضا

إىل تـضعيفه، وال منافـاة عنـدي ) ١/٨١(لكن أشار ابن كثـري .)١/٢٧٩(
بـني القــولني، بــل أحـدهم يــتمم اآلخــر، فحــديث ابـن عبــاس مل يتعــرض لبيــان 

 القـــول مــا قالــه آدم عليــه الـــسالم بعــد أن تلقــى مــن ربـــه تلــك الكلــامت وهــذا
يبـــني ذلـــك، فـــال منافـــاة واحلمـــد هللا، وثبـــت خمالفـــة احلـــديث للقـــرآن، فكـــان 

 .ًباطال
ك ": آخــره يف قولــه: املوضــع الثــاين  ــ  فــإن هــذا " ولــوال حممــد مــا خلقت

ًأمــر عظــيم يتعلــق بالعقائــد التــي ال تثبــت إال بــنص متــواتر اتفاقــا، أو صــحيح 
والــسنة الــصحيحة، الكتــاب  يف ًعنــد آخــرين، ولــو كــان ذلــك صــحيحا لــورد

الواقـــع مـــع ضـــياع الـــنص الـــذي تقـــوم بـــه احلجـــة ينـــايف  يف وافــرتاض صـــحته
والـذكر هنـا .﴾إنـا نحـن نزلنـا الـذكر، وإنـا لـه حلـافظون﴿: قوله تبارك وتعـاىل

ً وأيـضا "اإلحكـام" يف ًيشمل الـرشيعة كلهـا قرآنـا وسـنة، كـام قـرره ابـن حـزم
التـــي مــــن أجلهـــا خلــــق آدم فـــإن اهللا تبـــارك وتعــــاىل قـــد أخربنـــا عــــن احلكمـــة 

، فكــل ﴾ومــا خلقــت اجلــن واإلنــس إال ليعبــدون﴿: وذريتــه، فقــال عــز وجــل
ــــــنص صــــــحيح عــــــن  مــــــا خــــــالف هــــــذه احلكمــــــة أو زاد عليهــــــا ال يقبــــــل إال ب

ومثلــه مــا اشــتهر عــىل ألــسنة . كمخالفــة هــذا احلــديث الباطــلصاملعــصوم 
لــــــه  فإنـــــه موضـــــوع كـــــام قا" لـــــوالك لـــــوالك مـــــا خلقـــــت األفـــــالك ": النـــــاس

األحاديــــــــث  يف الفوائــــــــد املجموعــــــــة" يف الــــــــصنعاين ووافقــــــــه الــــــــشوكاين



 
 

١٥٥ 
ـــــف أن املتنبـــــي مـــــريزا غـــــالم أمحـــــد .)١١٦ص ("املوضـــــوعة ومـــــن الطرائ

ــــــاين رسق هــــــذا احلــــــديث املوضــــــوع فــــــادعى أن اهللا خاطبــــــه بقولــــــه : القادي
 وهـذا يشء يعـرتف بـه أتباعـه القاديـانيون هنـا! !)لـوالك ملـا خلقـت االفـالك(

 ).٩٩ص ("حقيقة الوحي"كتاب متنبئهم  يف ها، لورودهدمشق وغرييف 
ثـــــم عـــــىل افـــــرتاض أن هـــــذا احلـــــديث ضـــــعيف فقـــــط كـــــام يـــــزعم بعـــــض  

ًاملخــــالفني خالفــــا ملــــن ســــبق ذكــــرهم مــــن العلــــامء واحلفــــاظ، فــــال جيـــــوز 
-عـــىل قـــوهلم-االســـتدالل بـــه عـــىل مـــرشوعية التوســـل املختلـــف فيـــه، ألن

كــــون مــــستحبة، واالســــتحباب عبــــادة مــــرشوعة، وأقــــل أحــــوال العبــــادة أن ت
حكـم رشعـي مـن األحكـام اخلمـسة التـي ال تثبـت إال بـنص صـحيح تقـوم بــه 
احلجة، فإذا احلديث عنده ضعيف، فـال حجـة فيـه البتـة، وهـذا بـني ال خيفـى 

 .إن شاء اهللا تعاىل
 : "توسلوا بجاهي فإن جاهي عند اهللا عظيم":  احلديث السابع

  هللا فاســـــألوه بجـــــاهي، فـــــإن جـــــاهي إذا ســـــألتم ا": وبعـــــضهم يرويـــــه بلفـــــظ
 ."عند اهللا عظيم

يشء مــــن كتـــب احلــــديث البتـــة، وإنــــام يرويــــه  يف هـــذا باطــــل ال أصـــل لــــه
 َّكـام نبــه عــىل ذلـك شــيخ اإلســالم ابـن تيميــة رمحــه اهللا بعـض اجلهــال بالــسنة

 عنــد اهللا صمــع أن جاهــه (: قــال) ١٥٠، ١٣٢ص ("القاعــدة اجلليلــة"يف 
اء واملرسـلني، ولكـن جـاه املخلـوق عنـد اخلـالق أعظم من جاه مجيع األنبي

لــــيس كجــــاه املخلــــوق عنــــد املخلــــوق فإنــــه ال يــــشفع عنــــده أحــــد إال بإذنــــه، 
حــــصول  يف واملخلــــوق يــــشفع عنــــد املخلــــوق بغــــري إذنــــه، فهــــو رشيــــك لــــه



 
 

١٥٦ 
قـــل ادعـــوا الـــذين ﴿: املطلـــوب، واهللا تعـــاىل ال رشيـــك لـــه كـــام قـــال ســـبحانه

األرض،  يف الـــساموات وال يف ال ذرةزعمـــتم مـــن دون اهللا ال يملكـــون مثقـــ
وما هلم فيهام مـن رشك، ومـا لـه مـنهم مـن ظهـري، وال تنفـع الـشفاعة عنـده إال 

 .)٢٣-٢٢: سبأ(﴾ملن أذن له
ً عنــد ربـه عظــيام، أن نتوسـل بــه إىل اهللا صفـال يلــزم إذن مـن كــون جاهـه  

ك أن الركــوع والــسجود ،صتعــاىل لعــدم ثبــوت األمــر بــه عنــه  ــ  ويوضــح ذل
ظــاهر التعظــيم فــيام اصــطلح عليــه النــاس، فقــد كــانوا ومــا يــزال بعــضهم مــن م

يقومـــون ويركعـــون ويـــسجدون مللـــيكهم ورئيـــسهم واملعظـــم لـــدهيم، ومـــن 
ـــــه بـــــني املـــــسلمني أن حممـــــدا  ـــــاس لـــــدهيم، صًاملتفـــــق علي  هـــــو أعظـــــم الن

 يف تـرى فهـل جيـوز هلـم أن يقومـوا ويركعـوا ويـسجدوا لـه.وأرفعهم عنـدهم
 ؟حياته وبعد مماته

الـــرشع،  يف إنـــه ال بـــد ملـــن جيـــوز ذلـــك، مـــن أن يثبـــت وروده: اجلـــواب 
وقـد نظرنــا فوجـدنا أن الــسجود والركـوع ال جيــوزان إال لـه ســبحانه وتعــاىل، 

الــسنة  يف  أن يـسجد أو يركــع أحــد ألحــد، كـام أننــا رأينــاصوقـد هنــى النبــي 
 . للقيام، فدل ذلك عىل عدم مرشوعيتهصكراهية النبي 

يع أحــــد أن يقــــول عنــــا حــــني نمنــــع الــــسجود لرســــول اهللا تــــرى فهــــل يــــستط
 . وقدره؟ كال ثم كالصإننا ننكر جاهه : ص

فظهر من هذا بجـالء إن شـاء اهللا تعـاىل أنـه ال تـالزم بـني ثبـوت جـاه النبـي  
 .الرشع يف  وبني تعظيمه بالتوسل بجاهه ما دام أنه مل يردص



 
 

١٥٧ 
تـــه كـــام جيــــب  أنــــه جيـــب علينـــا اتباعــــه وإطاعصهـــذا، وإن مـــن جاهـــه  

ً مـا تركـت شـيئا يقـربكم إىل اهللا إال ":  أنـه قـالصإطاعة ربه، وقد ثبـت عنـه 
َ فـــإذا مل يأمرنـــا هبـــذا التوســـل ولـــو أمـــر اســـتحباب فلـــيس عبـــادة، "أمـــرتكم بـــه

ًذلــــك وأن نـــــدع العواطـــــف جانبــــا، وال نفـــــسح هلـــــا  يف فيجــــب علينـــــا اتباعـــــه
 فاحلـــب ،صبـــه ديـــن اهللا مـــا لـــيس منـــه بـــدعوى ح يف املجـــال حتـــى نـــدخل

قــل إن كنــتم ﴿: ْالــصادق إنــام هــو باالتبــاع، ولــيس بابتــداع كــام قــال عــز وجــل
 :  ومنه قول الشاعر﴾حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا

 القياس بديع يف هذا لعمرك      تعىص اإلله وأنت تظهر حبه
 إن املحب ملن حيب مطيع       ًلو كان حبك صادقا ألطعته

 : أثران ضعيفان
 :  بعد وفاتهصأثر االستسقاء بالرسول -١ 
التوســـــل، وحتقيـــــق  يف وبعـــــد أن فرغنـــــا مـــــن إيـــــراد األحاديـــــث الـــــضعيفة 

ًالقـول فيهــا حيـسن بنــا أن نـورد أثــرا، كثـريا مــا يـورده املجيــزون هلـذا التوســل  ً
املبتــدع، لنبــني حالــه مــن صــحة او ضــعف، وهــل لــه عالقــة بــام نحــن فيـــه أم 

 ال؟ 
وروى ابــن أيب ": مــا نــصه) ٢/٣٩٧ ("الفــتح"  يفقــال احلــافظ: فــأقول 

ك الــدار ــ وكــان -شــيبة بإســناد صــحيح مــن روايــة أيب صــالح الــسامن عــن مال
زمــن عمــر، فجــاء رجــل إىل قــرب  يف أصــاب النــاس قحــط: قــال-خــازن عمــر

ـــك، فـــإهنم قـــد هلكـــوا، فـــأيت !يـــا رســـول اهللا:  فقـــالصالنبـــي   استـــسق ألمت
 يف وقـــــد روى ســـــيف.احلـــــديث..ائـــــت عمـــــر: املنـــــام، فقيـــــل لـــــه يف ُالرجـــــل



 
 

١٥٨ 
 أن الــذي رأى املنــام املــذكور هــو بــالل بــن احلــارث املــزين أحــد "الفتــوح"

 ."الصحابة
 : واجلواب من وجوه: قلت 
ك الــدار غــري معــروف : األول  ــ عــدم التــسليم بــصحة هــذه القــصة، ألن مال

ــضبط، وهــذان رشطــان أساســيان  كــل ســند صــحيح كــام تقــرر يف العدالــة وال
 ، وقد أورده علم املصطلحيف 

ًومل يـــذكر راويـــا عنـــه ) ٤/٢١٣ ("اجلـــرح والتعـــديل" يف ابـــن أيب حـــاتم
غـــري أيب صـــالح هـــذا، ففيـــه إشـــعار بأنـــه جمهـــول، ويؤيـــده أن ابـــن أيب حـــاتم 

ًمل حيــك فيــه توثيقــا فبقــي عــىل اجلهالــة، -مــع ســعة حفظــه واطالعــه-نفــسه
الح بإســـــناد صــــحيح مــــن روايــــة أيب صـــــ...": وال ينــــايف هــــذا قــــول احلــــافظ

تـصحيح مجيـع الـسند بـل إىل أيب  يف ًإنـه لـيس نـصا:  ألننـا نقـول"...الـسامن
ك ملــا ابتــدأ هــو اإلســناد مــن عنــد أيب صــالح، ولقــال  ــ َصــالح فقــط، ولــوال ذل

ـــك الـــدار": ًرأســـا ـــك، ليلفـــت "وإســـناده صـــحيح...عـــن مال  ولكنـــه تعمـــد ذل
لــــون ذلــــك ًالنظــــر إىل أن هــــا هنــــا شــــيئا ينبغــــي النظــــر فيــــه، والعلــــامء إنــــام يفع

أهنــم قــد ال حيــرضهم ترمجــة بعــض الــرواة، فــال يــستجيزون : ألســباب منهــا
ألنفسهم حذف السند كله، ملا فيه مـن إهيـام صـحته السـيام عنـد االسـتدالل 
بـه، بـل يــوردون منـه مـا فيــه موضـع للنظـر فيــه، وهـذا هـو الــذي صـنعه احلــافظ 

مالـك الـدار كـام رمحه اهللا هنا، وكأنه يشري إىل تفـرد أيب صـالح الـسامن عـن 
سبق نقله عن ابن أيب حاتم، وهو حييل بـذلك إىل وجـوب التثبـت مـن حـال 

 .واهللا أعلم.مالك هذا أو يشري إىل جهالته



 
 

١٥٩ 
وهــذا علــم دقيــق ال يعرفــه إال مــن مــارس هــذه الــصناعة، ويؤيــد مــا ذهبــت 

قـــصة أخـــرى ) ٤٢-٢/٤١ ("الرتغيـــب" يف اليـــه أن احلـــافظ املنـــذري أورد
، "الكبــــري" يف رواه الطــــرباين(: دار عــــن عمــــر ثــــم قــــالمــــن روايــــة مالــــك الــــ

ـــك الـــدار ثقـــات مـــشهورون، ومالـــك الـــدار ال أعرفـــه وكـــذا .)ورواتـــه إىل مال
 .)٣/١٢٥ ("جممع الزوائد" يف قال اهليثمي

) ٢٤١ص ("التوصـــــل"وقــــد غفـــــل عــــن هـــــذا التحقيــــق صـــــاحب كتــــاب  
ـــأن احلـــديث صـــحيح، وختلـــص منـــه  فـــاغرت بظـــاهر كـــالم احلـــافظ، ورصح ب

 واعتمــد عــىل أن الروايــة التــي فيهــا "..جــاء رجــل: فلــيس فيــه ســوى": بقولــه
 .تسمية الرجل ببالل بن احلارث فيها سيف، وقد عرفت حاله

  وهذا ال فائـدة كـربى فيـه، بـل األثـر ضـعيف مـن أصـله جلهالـة مالـك الـدار 
 .كام بيناه
الــــرشع مــــن اســــتحباب إقامــــة صــــالة  يف أهنــــا خمالفــــة ملــــا ثبــــت: الثــــاين

كاال أحاديــث كثــرية،  يف ستــسقاء الســتنزال الغيــث مــن الــسامء، كــام ورد ذلــ
وأخــــذ بــــه مجــــاهري األئمــــة، بــــل هــــي خمالفــــة ملــــا أفادتــــه اآليــــة مــــن الــــدعاء 

اسـتغفروا ربكـم إنـه : فقلـت﴿: سـورة نـوح يف واالستغفار، وهي قوله تعاىل
ًكـــــان غفـــــارا، يرســـــل الـــــسامء علـــــيكم مـــــدرارا  وهـــــذا مـــــا فعلـــــه عمـــــر بـــــن ﴾..ً

ب حــــني استــــسقى وتوســــل بــــدعاء العبــــاس كــــام ســــبق بيانــــه، وهكــــذا اخلطـــا
كانــت عــادة الــسلف الــصالح كلـــام أصــاهبم القحــط أن يــصلوا ويـــدعوا، ومل 

 وطلـب منـه الـدعاء ،صًينقـل عـن أحـد مـنهم مطلقـا أنـه التجـأ إىل قـرب النبـي 



 
 

١٦٠ 
ك مــرشوعا لفعلــوه ولــو مــرة واحــدة، فــإذا مل يفعلــوه دل  ًللــسقيا، ولــو كــان ذلــ

 .القصة يف  عدم مرشوعية ما جاءذلك عىل
هــــب أن القــــصة صــــحيحة، فــــال حجــــة فيهــــا، ألن مــــدارها عــــىل : الثالــــث 

ًرجل مل يسم، فهو جمهول أيـضا، وتـسميته بـالال روايـة سـيف ال يـساوي  يف ً
ًشــــيئا، ألن ســــيفا هــــذا متفــــق عــــىل ضــــعفه عنــــد -ابــــن عمــــر التميمــــي وهــــو-ً

عات عــــن األثبــــات، يــــروي املوضــــو": املحــــدثني، بــــل قــــال ابــــن حبــــان فيــــه
فمـــن كـــان هـــذا شـــأنه ال تقبـــل روايتـــه وال ."إنـــه كـــان يـــضع احلـــديث: وقـــالوا

 .كرامة، ال سيام عند املخالفة
تــــاريخ ابــــن جريــــر وابــــن كثــــري  يف ًســــيف هــــذا يــــرد ذكــــره كثــــريا: )تنبيــــه( 

وغريمهـــا، فينبغـــي عـــىل املـــشتغلني بعلـــم التـــاريخ أن ال يغفلـــوا عـــن حقيقـــة 
 .روايات ما ال تستحق من املنزلةأمره حتى ال يعطوا ال

ــف قــال الــذهبيبــومثلــه لــوط بــن حييــى أ  ــزان" يف و خمن أخبــاري " "املي
ــق بــه، تركــه أبــو حــاتم وغــريه ضــعيف، وقــال : وقــال الــدارقطني.تــالف ال يوث

ــــى بــــن معــــني شــــيعي حمــــرتق صــــاحب : لــــيس بثقــــة، وقــــال ابــــن عــــدي: حيي
 ."أخبارهم

يخ ابـــن ســـعد صـــاحب شـــ-ومثلـــه حممـــد بـــن عمـــر املعـــروف بالواقـــدي 
وقــد اغــرت بــه الــدكتور البــوطي، فــروى - الــذي يكثــر الروايــة عنــه"الطبقــات"

 مــــن طريقــــه مــــع أنـــــه تعهــــد بــــأن ينقــــل عـــــن "فقــــه الـــــسرية" يف ًأخبــــارا كثــــرية
ًوالواقــدي هــذا مــرتوك احلــديث أيــضا كــام ! الــصحاح، ومــا صــح مــن الــسرية

 .قال علامء احلديث، فتأمل
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 :  وبني طلب الدعاء منهصنبي الفرق بني التوسل بذات ال 
 بــل فيــه طلــب ،صأن هــذا األثــر لــيس فيــه التوســل بــالنبي : الوجــه الرابــع 

الـــدعاء منــــه بــــأن يستــــسقي اهللا تعــــاىل أمتــــه، وهــــذه مــــسألة أخــــرى ال تــــشملها 
ـــث املتقدمـــة، ومل يقـــل بجوازهـــا أحـــد مـــن علـــامء الـــسلف الـــصالح  األحادي

اتــه، قــال شــيخ اإلســالم ابــن  بعــد وفصريض اهللا عــنهم، أعنــي الطلــب منــه 
 بـــــل وال صمل يكــــن النبــــي : )٢٠-١٩ص ("القاعــــدة اجلليلــــة" يف تيميــــة

ـــــــاء  ـــــــدعوا املالئكـــــــة واألنبي ـــــــاس أن ي ـــــــاء قبلـــــــه رشعـــــــوا للن أحـــــــد مـــــــن األنبي
مغيـــبهم، فـــال يقـــول  يف والــصاحلني، ويستـــشفعوا هبـــم، ال بعـــد ممـــاهتم، وال

هللا لنـا أن ينـرصنا أو يرزقنـا أو  اايـا مالئكـة اهللا اشـفعوا يل عنـد اهللا، سـلو: أحد
يـــا نبــي اهللا يـــا : هيــدينا، وكــذلك ال يقـــول ملــن مــات مـــن األنبيــاء والــصاحلني

ادع اهللا يل، ســــــل اهللا يل، ســــــل اهللا أن يغفــــــر ) رســــــول اهللا: األصــــــل(ويل اهللا 
ك ذنــويب أو نقــص رزقــي أو تــسلط العــدو عــيل، : وال يقــول...يل ــ أشــكو إلي

أنــا نزيلــك، أنــا ضــيفك، أنـــا : لمنــي، وال يقـــولًأو أشــكو إليــك فالنــا الــذي ظ
 .جارك، أو أنت جتري من يستجريك

ًوال يكتــب أحــد ورقــة ويعلقهــا عنــد القبــور، وال يكتــب احــد حمــرضا أنــه  
اســـتجار بفـــالن، ويـــذهب باملحـــرض إىل مـــن يعمـــل بـــذلك املحـــرض ونحـــو 
ذلـــــك ممـــــا يفعلـــــه أهـــــل البـــــدع مـــــن أهـــــل الكتـــــاب واملـــــسلمني، كـــــام يفعلـــــه 

كنائـــسهم، وكـــام يفعلـــه املبتـــدعون مـــن املـــسلمني عنـــد قبـــور  يف ىالنـــصار
ضــــطرار مــــن ديــــن مغيــــبهم، فهــــذا ممــــا علــــم باال يف األنبيــــاء والــــصاحلني أو

 مل يــرشع هــذا صاإلسـالم، وبالنقــل املتــواتر وبإمجــاع املـسلمني أن النبــي 
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ًألمتــه، وكــذلك األنبيــاء قبلــه مل يــرشعوا شـــيئا مــن ذلــك، وال فعــل هــذا احـــد 

ك أحــد مــن أئمــة صصــحابه مــن أ  والتــابعني هلــم بإحــسان، وال اســتحب ذلــ
 يف املـــسلمني، ال األئمـــة األربعـــة وال غــــريهم، وال ذكـــر أحـــد مـــن األئمــــة ال

ك احلــج وال غريهــا أنــه يــستحب ألحــد أن يــسأل النبــي   عنــد قــربه صمناســ
ــشفع لــه أو يــدعو ألمتــه، أو يــشكو إليــه مــا نــزل بأمتــه مــن مــصائب الــدنيا  أن ي

ين، وكــــان أصـــحابه يبتلــــون بــــأنواع الـــبالء بعــــد موتـــه، فتــــارة باجلــــدب، والـــد
وتـــــــارة بـــــــنقص الـــــــرزق، وتـــــــارة بـــــــاخلوف وقـــــــوة العـــــــدو، وتـــــــارة بالـــــــذنوب 
واملعـايص، ومل يكــن أحــد مــنهم يــأيت إىل قــرب الرســول وال قــرب اخلليــل وال 

 و إليــك جــدب الزمــان أو قــوة العــدو، أانــشكو: قــرب أحــد مــن األنبيــاء فيقــول
ســـل اهللا لنـــا أو ألمتـــك أن يـــرزقهم أو ينـــرصهم أو : لـــذنوب وال يقـــولكثـــرة ا

يغفـر هلـم، بــل هـذا ومـا يــشبهه مـن البــدع املحدثـة التـي مل يــستحبها أحـد مــن 
أئمــة املــسلمني، فليـــست واجبــة وال مــستحبة باتفـــاق أئمــة املــسلمني، وكـــل 
ـــــــة وال مـــــــستحبة فهـــــــي بدعـــــــة ســـــــيئة وضـــــــاللة باتفـــــــاق  ـــــــست واجب بدعـــــــة لي

 .املسلمني

                                                
ان يكون خاطب املخالفني بـام : وهلامأ:  حيمل كالم شيخ اإلسالم هنا عىل أحد وجهني(١)

حكـــــــــــام اخلمـــــــــــسة، ومنهـــــــــــا الوجـــــــــــوب يعتقـــــــــــدون مـــــــــــن انقـــــــــــسام البدعـــــــــــة بحـــــــــــسب األ
راد بالبدعــة اللغويــة منهــا، وهــي مــا حــدث بعــد النبــي أن يكــون  أ: اموثــانيه.واالســتحباب
وإنــام قلنــا هــذا ملــا هــو معــروف عنــه رمحــه اهللا انــه يعــد .، ودل عليهــا الــدليل الــرشعيص

 ].منه.[البدعة الرشعية كلها ضاللة، ومتام كالمه هنا يدل عليه
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إهنـــا بدعـــة حـــسنة فـــإنام ذلـــك إذا قـــام دليـــل : بعـــض البـــدع يف ومـــن قـــال 

رشعـــي عـــىل أهنـــا مـــستحبة، فأمـــا مـــا لـــيس بمـــستحب وال واجـــب فـــال يقـــول 
إهنا مـن احلـسنات التـي يتقـرب هبـا إىل اهللا، ومـن تقـرب : أحد من املسلمني

إىل اهللا بــام لــيس مــن احلــسنات املــأمور هبــا أمــر إجيــاب وال اســتحباب فهــو 
ضــــال متبــــع للــــشيطان، وســــبيله مــــن ســــبيل الــــشيطان، كــــام قــــال عبــــد اهللا بــــن 

ً خطـــا، وخـــط خطوطـــا عـــن صخـــط لنـــا رســـول اهللا : مـــسعود ريض اهللا عنـــه ً
 هــذا ســبيل اهللا، وهــذه ســبل، عــىل كــل ســبيل منهــا ": يمينــه وشــامله، ثــم قــال

ًوأن هـذا رصاطـي مـستقيام فـاتبعوه، وال تتبعـوا ﴿ ثـم قـرأ "شيطان يدعو إليـه 
 .)٥٣: نعاماأل(﴾السبل فتفرق بكم عن سبيله

هــذا اخلطــأ املبــني بــسبب قياســهم  يف إنــام وقــع بعــض املتــأخرين: قلــت 
الـدنيا، وهـذا قيـاس باطـل خمـالف  يف الـربزخ عـىل حيـاهتم يف حيـاة األنبيـاء

ـــــك أن أحـــــدا مـــــن  ـــــاال عـــــىل ذل ًللكتـــــاب والـــــسنة والواقـــــع، وحـــــسبنا اآلن مث ً
اء قبــورهم، وال يــستطيع أحــد مكــاملتهم، وال املــسلمني ال جييــز الــصالة ور

 .ليهم، وغري ذلك من الفوارق التي ال ختفى عىل عاقلإالتحدث 
 : االستغاثة بغري اهللا تعاىل

ونـــتج مـــن هـــذا القيـــاس الفاســـد والـــرأي الكاســـد تلـــك الـــضاللة الكـــربى، 
واملـــــصيبة العظمـــــى التــــــي وقـــــع فيهــــــا كثـــــري مـــــن عامــــــة املـــــسلمني وبعــــــض 

 يف ي االســــتغاثة باألنبيــــاء الــــصاحلني مــــن دون اهللا تعــــاىلخاصــــتهم، أال وهــــ
ك لتــسمع مجاعــات متعــددة عنــد بعــض القبــور  الــشدائد واملــصائب حتــى إنــ

أمـــور خمتلفـــة، كـــأن هـــؤالء األمـــوات يـــسمعون مـــا  يف يـــستغيثون بأصـــحاهبا
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يقــال هلــم، ويطلــب مــنهم مــن احلاجــات املختلفــة بلغــات متباينــة، فهــم عنــد 

ــــزون كــــل لغــــة عــــن املــــستغيثني هبــــم يعل مــــون خمتلــــف لغــــات الــــدنيا، ويمي
صـفات اهللا  يف وهـذا هـو الـرشك! آن واحـد يف األخرى، ولو كان الكالم هبا

 .هذه الضاللة الكربى يف تعاىل الذي جهله كثري من الناس، فوقعوا بسببه
قـــل ادعــوا الـــذين ﴿: منهــا قولـــه تعــاىل.ويبطــل هــذا يـــرد عليــه آيـــات كثــرية

ــراء(﴾ًيملكــون كــشف الــرض عــنكم وال حتــويالزعمــتم مــن دونــه، فــال  : اإلس

بيـان ذلـك كتـب ورسـائل  يف هذا الصدد كثـرية، بـل قـد ألـف يف واآليات.)٥٦
ك فلريجــع إليهــا يظهــر لــه احلــق إن شــاء  يف فمــن كــان.)١(عديــدة ــ ك مــن ذل شــ

اهللا، ولكنــــي وقفــــت عــــىل نقــــول لــــبعض علــــامء احلنفيــــة رأيــــت مــــن املفيــــد 
ن أن مــا قلنــاه مل يــذهب إليــه أحــد مــن أصــحاب إيرادهــا هنــا حتــى ال يظــن ظــا

 .املذاهب املعروفة
التعليــق املغنــي " يف قــال الــشيخ أبــو الطيــب شــمس احلــق العظــيم آبــادي

ومـــن أقـــبح املنكـــرات وأكـــرب ": )٥٢١-٥٢٠ص ("عـــىل ســـنن الـــدارقطني
البــــدعات وأعظــــم املحــــدثات مــــا اعتــــاده أهــــل البــــدع مــــن ذكــــر الــــشيخ عبــــد 

ًيــا شــيخ عبــد القــادر اجلــيالين شــيئا هللا، : اهللا بقــوهلمالقــادر اجلــيالين رمحــه 
ك ممــا ال يعــد، هــؤالء عبــدة غــري  والــصلوات املنكوســة إىل بغــداد، وغــري ذلــ
اهللا ما قـدروا اهللا حـق قـدره، ومل يعلـم هـؤالء الـسفهاء أن الـشيخ رمحـه اهللا ال 
يقــدر عــىل جلــب نفــع ألحــد وال دفــع رض عنــه مقــدار ذرة، فلــم يــستغيثون بــه 

                                                
 لشيخ اإلسـالم ابـن تيميـة، "الرد عىل البكري" و"التوسل والوسيلة يف قاعدة جليلة" منها(١)

 ].منه.[ فعليك بمطالعتها"جمموعة التوحيد النجدية"ومن أمجعها 



 
 

١٦٥ 
اللهــم إنـــا نعـــوذ بـــك !! ؟ألــيس اهللا بكـــاف عبـــده! ؟ يطلبــون احلـــوائج منـــهومل

ك، قــال ك كعظمتــ ك أو نعظــم أحــدا مــن خلقــ  "البزازيــة" يف ًمــن أن نــرشك بــ
إن أرواح املــــشايخ حــــارضة تعلــــم : مــــن قــــال": وغريهــــا مــــن كتــــب الفتــــاوى

ـــشيخ فخـــر الـــدين أبـــو ســـعد عـــثامن اجليـــاين بـــن ســـليامن "يكفـــر  وقـــال ال
األمـــــور دون اهللا،  يف ومـــــن ظــــن أن امليـــــت يتـــــرصف": رســـــالته  يفاحلنفــــي

، وقـــال القـــايض محيـــد الـــدين "البحـــر الرائـــق" يف كـــذا.واعتقـــد بـــذلك كفـــر
مـــنهم الـــذين يـــدعون األنبيـــاء واألوليـــاء ": "التوشـــيح" يف نـــاكوري اهلنـــدي

عنـد احلــوائج واملــصائب باعتقــاد أن أرواحهــم حــارضة تــسمع النــداء وتعلــم 
ومـــن أضـــل ﴿:  رشك قبـــيح وجهـــل رصيـــح، قـــال اهللا تعـــاىلاحلــوائج، وذلـــك

ممــــن يــــدعوا مــــن دون اهللا مــــن ال يــــستجيب لــــه إىل يــــوم القيامــــة، وهــــم عــــن 
 لو تزوج بشهادة اهللا : "البحر"، ويف )٥:األحقاف(﴾دعائهم غافلون

 يعلــــــــم صورســــــــوله ال ينعقــــــــد النكــــــــاح، ويكفــــــــر العتقــــــــاده أن النبــــــــي 
ـــــــب ـــــــدر املختـــــــار فتـــــــاوى قـــــــايض يف ، وهكـــــــذاالغي  خـــــــان والعينـــــــي وال

اآليــات الكريمــة  يف  وغريهــا مــن كتــب العلــامء احلنفيــة، وأمــاوالعاملكرييــة
إبطـــال أســـاس الـــرشك، والتـــوبيخ لفاعلـــه فـــأكثر مـــن أن  يف والـــسنة املطهـــرة

                                                
 ].منه).[٥/١٣٤ ("البحر" (١)
 ].منه).[٩٤ص/٣ج ((٢)
ومــا ! "اهللا ورســوله اعلـم":  ومـن هـذا القبيــل مـا اعتــاده كثـري مــن النـاس مـن اإلجابــة بقـوهلم(٣)

حـال وفاتـه فـال  يف ، أمـاصحـال حياتـه   يفورد من قول بعـض الـصحابة ذلـك فـإنام كـان
 ].منه.[جيوز هذا بحال



 
 

١٦٦ 
ــــشيخنا العالمــــة الــــسيد حممــــد نــــذير حــــسني الــــدهلوي-حتــــىص، رد  يف  ول

 ."تلك البدعة املنكرة رسالة شافية
 :  إىل السامءصفتح الكوى فوق قرب الرسول أثر -٢ 
حـــدثنا أبـــو الـــنعامن ثنـــا ســـعيد ابـــن : )١/٤٣ ("ســـننه" يف روى الـــدارمي 

ك النكــري حــدثنا أبــو اجلــوزاء أوس بــن عبــد اهللا قــال : زيــد ثنــا عمــرو بــن مالــ
ًقحـــط أهـــل املدينـــة قحطـــا شـــديدا، فـــشكوا إىل عائـــشة، فقالـــت ً انظـــروا قـــرب : َ

ــى ال يكــون بينــه وبــني الــسامء  فــاجعلوا منــه كــصالنبــي  وى إىل الــسامء حت
ًففعلوا، فمطرنـا مطـرا حتـى نبـت العـشب، وسـمنت اإلبـل حتـى : سقف، قال

 .تفتقت من الشحم، فسمي عام الفتق
 : وهذا سند ضعيف ال تقوم به حجة ألمور ثالثة: قلت
قـــال فيـــه .أن ســـعيد بـــن زيـــد وهـــو أخـــو محـــاد بـــن زيـــد فيـــه ضـــعف: أوهلـــا
: "امليــــزان" يف وقـــال الـــذهبي.صـــدوق لــــه أوهـــام: "تقريـــبال" يف احلـــافظ

ـــى بـــن ســـعيد" لـــيس بحجـــة، يـــضعفون : ضـــعيف، وقـــال الـــسعدي: قـــال حيي
لـــيس بـــه بـــأس، : لـــيس بـــالقوي، وقـــال أمحـــد: حديثـــه، وقـــال النـــسائي وغـــريه
 ."كان حييى بن سعيد ال يستمرئه

 ولـــو ،صأنــه موقــوف عــىل عائــشة ولــيس بمرفــوع إىل النبــي : وثــانيهام
 مل تكــن فيــه حجــة، ألنــه حيتمــل أن يكــون مــن قبيــل اآلراء االجتهاديــة صــح

 .لبعض الصحابة، مما خيطئون فيه ويصيبون، ولسنا ملزمني بالعمل هبا
أن أبــا الــنعامن هــذا هــو حممــد بــن الفــضل، يعــرف بعــارم، وهـــو : وثالثهــا

وقـــد أورده احلـــافظ برهـــان الـــدين .آخـــر عمـــره يف وإن كـــان ثقـــة فقـــد اخـــتلط



 
 

١٦٧ 
ــــــــي ــــــــث أوردهاحللب ــــــــه "املختلطــــــــني" يف  حي  وقــــــــال "املقدمــــــــة" مــــــــن كتاب

واحلكم فيهم أنـه يقبـل حـديث مـن أخـذ عـنهم قبـل االخـتالط ": )٣٩١ص(
 ."وال يقبل حديث من أخذ عنه قبل االختالط أو بعده

وهـــذا األثـــر ال يـــدرى هـــل ســـمعه الـــدارمي منـــه قبـــل االخـــتالط أو : قلـــت 
، وقـــد قـــال شـــيخ اإلســـالم ابـــن بعـــده، فهـــو إذن غـــري مقبـــول، فـــال حيـــتج بـــه

ــشة ريض (: )٧٤-٦٨ص("الــرد عــىل البكــري"تيميــة يف ومــا روي عــن عائ
اهللا عنهــا مــن فــتح الكــوة مــن قــربه إىل الــسامء، لينــزل املطــر فلــيس بــصحيح، 

ـــشة مل يكـــن  يف وال يثبـــت إســـناده، وممـــا يبـــني كـــذب هـــذا أنـــه مـــدة حيـــاة عائ
 بعــضه مــسقوف ،ص النبــي ًللبيــت كــوة، بــل كــان باقيــا كــام كــان عــىل عهــد

ــشمس تنــزل فيــه، كــام ثبــت  "الــصحيحني" يف وبعــضه مكــشوف، وكانــت ال
حجرهتــــا، مل  يف  كــــان يــــصيل العــــرص والــــشمسصعــــن عائــــشة أن النبــــي 

مـــــسجد الرســـــول  يف يظهــــر الفـــــيء بعـــــد، ومل تـــــزل احلجــــرة النبويـــــة كـــــذلك
َبنـــياملــسجد، ثـــم إنـــه  يف ومــن حينئـــذ دخلـــت احلجـــرة النبويـــة..ص  حـــول ُ
ك جعلــت الكــوة لينــزل حجــ ــ ــشة التــي فيهــا القــرب جــدار عــال، وبعــد ذل رة عائ

 وأمـا وجـود الكـوة.منها من ينزل إذا احتيج إىل ذلـك ألجـل كـنس أو تنظيـف
ًحيـاة عائـشة فكـذب بـني لـو صـح ذلـك لكـان حجـة ودلـيال عـىل أن القــوم يف 

دعـائهم بميــت، وال  يف مل يكونـوا يقـسمون عـىل اهللا بمخلـوق وال يتوسـلون
ألون اهللا بــه، وإنــام فتحــوا عــىل القــرب لتنــزل الرمحــة عليــه، ومل يكــن هنــاك يــس

                                                
كـام تغافـل عنهـا مـن مل يوفـق ) ٤٣ ("املـصباح" يف  وتغافل عن هذه العلة الشيخ الغامري(١)

 ].منه.[صابة، ليومهوا الناس صحة هذا األثرلإل



 
 

١٦٨ 
دعــاء يقــسمون بــه عليــه، فــأين هــذا مــن هــذا، واملخلــوق إنــام ينفــع املخلــوق 

ليــــه بــــاإليامن والعمــــل إبدعائــــه أو بعملــــه، فــــإن اهللا تعــــاىل حيــــب أن نتوســــل 
ي  وحمبتــــه وطاعتــــه ومواالتــــه، فهــــذه هــــصوالــــصالة والــــسالم عــــىل نبيــــه 

األمــــور التــــي حيــــب اهللا أن نتوســــل هبــــا إليــــه، وإن أريــــد أن نتوســــل إليــــه بــــام 
ُحتـــــب ذاتـــــه، وإن مل يكـــــن هنـــــاك مـــــا حيـــــب اهللا أن نتوســـــل بـــــه مـــــن اإليـــــامن  َ ُ

ًوالعمــل الــصالح، فهــذا باطـــل عقــال ورشعــا، أمــا عقـــال فألنــه لــيس كـــون  يف ًً
اتــه ًالــشخص املعــني حمبوبــا لــه مــا يوجــب كــون حــاجتي تقــىض بالتوســل بذ

إذا مل يكــن منــي وال منــه ســبب تقــىض بــه حــاجتي، فــإن كــان منــه دعــاء يل أو 
كــــان منــــي إيــــامن بــــه وطاعــــة لــــه فــــال ريــــب أن هــــذه وســــيلة، وأمــــا نفــــس ذاتــــه 
ــــه  املحبوبــــة فــــأي وســــيلة يل منهــــا إذا مل حيــــصل يل الــــسبب الــــذي أمــــرت ب

 .فيها
 االبتــداع، العبــادات كلهــا مبناهـا عــىل االتبـاع ال عــىل: وأمـا الــرشع فيقـال 

ــأذن بــه اهللا، فلــيس ألحــد أن يــصيل  فلــيس ألحــد أن يــرشع مــن الــدين مــا مل ي
 يف صإىل قــربه ويقــول هــو أحــق بالــصالة إليــه مــن الكعبــة، وقــد ثبــت عنــه 

مــع أن طائفــة  "ال جتلــسوا عــىل القبــور وال تــصلوا إليهــا": الــصحيح أنــه قــال
القبلـة، ويـصلون من غـالة العبـاد يـصلون إىل قبـور شـيوخهم، بـل يـستدبرون 

ــشيخ ويقولــون  وطائفــة !هــذه قبلــة اخلاصــة، والكعبــة قبلــة العامــة: إىل قــرب ال
املـــساجد  يف أخــرى يـــرون الـــصالة عنـــد قبـــور شــيوخهم أفـــضل مـــن الـــصالة

وكثـــــري مـــــن النـــــاس يـــــرى أن .واألقـــــىص]والنبـــــوي [حتــــى املـــــسجد احلـــــرام
هـــذا كلـــه املـــساجد، و يف الـــدعاء عنـــد قبـــور األنبيـــاء والـــصاحلني أفـــضل منـــه

ممـــــــا قـــــــد علـــــــم مجيـــــــع أهـــــــل العلـــــــم بديانـــــــة اإلســـــــالم أنـــــــه منـــــــاف لـــــــرشيعة 



 
 

١٦٩ 
َهـــذا البـــاب وغــريه بالكتـــاب والــسنة فقـــد ضـــل  يف ومـــن مل يعتــصم.اإلســالم

فعــــــىل العبــــــد أن يــــــسلم للـــــــرشيعة .مهــــــواة مــــــن التلـــــــف يف وأضــــــل، ووقــــــع
ــــــسلم أهنــــــا جــــــاءت بتحــــــصيل  ــــــضاء الواضــــــحة، وي ــــــة الكاملــــــة البي املحمدي

ا، وتعطيــــل املفاســـد وتقليلهــــا، وإذا رأى مــــن العبــــادات املـــصالح وتكميلهــــ
والتقـــشفات وغريهــــا التـــي يظنهــــا حـــسنة ونافعــــة مـــا لــــيس بمـــرشوع علــــم أن 
رضرهــا راجــح عــىل نفعهــا، ومفــسدهتا راجحــة عــىل مــصلحتها، إذ الــشارع 

والــدعاء مـن أجــل العبــادات، فينبغــي ": ثـم قــال) احلكـيم ال هيمــل املــصالح
ســـائر  يف يـــة املـــرشوعة فإهنـــا معـــصومة كـــام يتحـــرىلإلنـــسان أن يلـــزم األدع

واهللا تعـاىل يوفقنـا .عبادته الصور املرشوعة، فإن هذا هو الـرصاط املـستقيم
 ."وسائر إخواننا املؤمنني

 أعلـــم أن كتـــاب الـــدارمي هـــذا هــو عـــىل طريقـــة الـــسنن األربعـــة: "تنبيــه" 
عليـه  "الـسنن"ترتيب الكتب واألبواب، ولـذلك فالـصواب إطـالق اسـم يف 

 .طبعته إياه يف كام فعل فضيلة الشيخ دمهان
ً، وهــذا وهــم ال وجــه لــه مطلقــا عنــد "مــسند الــدارمي"ًوقــد اشــتهر قــديام بـــ

 وهـذا أبعــد مـا يكــون عـن الــصواب، "الــصحيح"أهـل العلــم، ومثلـه تــسميته بــ
ألن فيــــــه أحاديــــــث مرفوعــــــة كثــــــرية ضــــــعيفة األســــــانيد، وبعــــــضها مرســــــالت 

َّفـــة، وكثـــري منهـــا ضـــعيفة كهـــذا األثـــر، فـــأنى لـــه ومعـــضالت، وفيـــه آثـــار موقو
 عـــىل الـــسنن األربعـــة "الـــصحاح"ومثـــل هـــذا اخلطـــأ إطـــالق لفـــظ ! !الـــصحة

 فـــإن هـــذا مـــع منافاتـــه ألســـامئها احلقيقيـــة !ًأيـــضا، كـــام يفعـــل بعـــض الـــدكاترة
ً فإهنـــا منافيـــة أيـــضا لواقـــع األمـــر، فـــإن فيهـــا أحاديـــث ضـــعيفة كثـــرية "الـــسنن"



 
 

١٧٠ 
ــــضا، ومنافيــــة أيــــض ًا لــــصنيع مؤلفيهــــا، فــــإهنم ينبهــــون أحيانــــا عــــىل بعــــض ًأي ً

ــضعيفة التــي وقعــت فيهــا، وبخاصــة مــنهم اإلمــام الرتمــذي فإنــه  األحاديــث ال
ك أهــل العلــم  يف بيــان الــضعيف الــذي يف واســع البــاع ــ كتابــه، كــام يعــرف ذل

ً غــري مــا حــديث موضــوع فــضال عــن "ســنن ابــن ماجــه"ويف ."الــسنن"هبــذه 
 إال جاهــــل أو "الــــصحاح" اســــم "الــــسنن"هــــذه الـــضعيف، فــــال يطلــــق عــــىل 

 .مغرض
 : الوجه الرابع

 : قياس اخلالق عىل املخلوقني: الشبهة الرابعة
يقول املخالفون، إن التوسـل بـذوات الـصاحلني وأقـدارهم أمـر مطلـوب  

وجائز، ألنه مبني عـىل منطـق الواقـع ومتطلباتـه، ذلـك أن أحـدنا إذا كانـت لـه 
ك أو وزيــر أو  مــسؤول كبــري فهــو ال يــذهب إليــه مبــارشة، ألنــه حاجــة عنــد ملــ

ــــشعر أنــــه ربــــام ال يلتفــــت إليــــه، هــــذا إذا مل يــــرده أصــــال، ولــــذلك كــــان مــــن  ًي
ًالطبيعـــي إذا أردنـــا حاجـــة مـــن كبـــري فإننـــا نبحـــث عمـــن يعرفـــه، ويكـــون مقربـــا 
ًإليــه أثــريا عنــده، ونجعلــه واســطة بيننــا وبينــه، فــإذا فعلنــا ذلــك اســتجاب لنــا، 

-بــزعمهم-عالقتنــا بــاهللا ســبحانه يف  وهكــذا األمــر نفــسهوقــضيت حاجتنــا،
فــــاهللا عـــــز وجــــل عظـــــيم العظــــامء، وكبـــــري الكــــرباء، ونحـــــن مــــذنبون عـــــصاة، 
وبعيـدون لـذلك عـن جنـاب اهللا، لـيس مـن الالئـق بنـا أن نـدعوه مبـارشة، ألننـا 

ك خفنــا أن يردنــا عــىل أعقابنــا خــائبني، أو ال يلتفــت إلينــا  ــ فنرجــع إن فعلنــا ذل
ــشهداء قريبــون إليــه بخفــي حنــني ، وهنــاك نــاس صــاحلون كاألنبيــاء والرســل وال

فـال يكــون سـبحانه، يــستجيب هلـم إذا دعــوه، ويقبـل شــفاعتهم إذا شـفعوا لديــه، أ



 
 

١٧١ 
ن نتوســل إليــه بجــاههم، ونقــدم بــني يــدي دعائنــا ذكــرهم، أرى األوىل بنــا واألحــ

ة خلـــاطرهم، ًعــسى ان ينظــر اهللا تعــاىل إلينــا إكرامـــا هلــم، وجييــب دعاءنــا مراعــا
فلـــامذا متنعـــون هـــذا النـــوع مـــن التوسل،والبـــرش يـــستعملونه فـــيام بيـــنهم، فلـــم ال 

 ؟يستعملونه مع رهبم ومعبودهم
ـــشبهة  إنكـــم يـــا هـــؤالء إذن تقيـــسون اخلـــالق : ًونقـــول جوابـــا عـــىل هـــذه ال

ـــشبهون قيـــوم الـــساموات واألرض، أحكـــم احلـــاكمني،  عـــىل املخلـــوق، وت
ك احلكــام الظــاملني، واملتــسلطني وأعــدل العــادلني، الــرؤوف الــرح يم بأولئــ

املتجــربين الــذين ال يــأهبون ملــصالح الرعيــة، وجيعلــون بيــنهم وبــني الرعيــة 
ًحجبـــا وأســـتارا، فـــال يمكنهـــا أن تـــصل إلـــيهم إال بوســـائط ووســـائل، تـــريض  ً
هــــــذه الوســــــائط بالرشــــــاوي واهلبــــــات، وختــــــضع هلــــــا وتتــــــذلل، وترتضــــــاها 

هيــا املــساكني أنكـــم حــني تفعلــون ذلـــك  إليهــا، فهــل خطـــر ببــالكم أوتتقــرب
هـل  تذمون ربكم، وتطعنـون بـه، وتؤذونـه، وتـصفونه بـام يمقتـه ومـا يكرهـه؟

نكـــم تـــصفون اهللا تعـــاىل بأبـــشع الـــصفات حـــني تقيـــسونه عـــىل إخطـــر ببـــالكم 
َّاحلكــــام الظلمــــة، واملتــــسلطني الفجــــرة، فكيــــف يــــسوغ هــــذا لكــــم ديــــنكم، 

ظـــيمكم لـــربكم، ومتجيـــدكم وكيـــف يتفـــق هـــذا مـــع مـــا جيـــب علـــيكم مـــن تع
 خلالقكم؟

ًتــــرى لــــو كــــان يمكــــن ألحــــد النــــاس أن خياطــــب احلــــاكم وجهــــا لوجــــه،  
ويكلمــه دون واســطة أو حجـــاب أيكــون ذلـــك أكمــل وأمـــدح لــه، أم حـــني ال 
يــتمكن مــن خماطبتــه إال مــن خــالل وســائط قــد تطــول وقــد تقــرص؟يا هــؤالء 

عنــه ومتجدونـــه أحــاديثكم بعمـــر بــن اخلطــاب ريض اهللا  يف إنكــم تفخــرون



 
 

١٧٢ 
ًوتـــشيدون بـــه وتبينـــون للنـــاس أنـــه كـــان متواضـــعا ال يتكـــرب وال يتجـــرب، وكـــان 
ًقريبــــا مــــن النــــاس، يــــتمكن أضــــعفهم مــــن لقائــــه وخماطبتــــه، وأنــــه كــــان يأتيــــه 
 األعــرايب اجلاهــل الفــظ مــن الباديــة، فيكلمــه دون واســطة أو حجــاب، فينظــر

وع مــن احلكــام خــري تــرى هــل هــذا النــ.ًحاجتــه ويقــضيها لــه إن كانــت حقــايف 
 وأفضل، أم ذاك النوع الذي ترضبون لربكم به األمثال؟

فام لكم كيف حتكمـون؟ ومـا لعقـولكم أيـن ذهبـت، ومـا لتفكـريكم أيـن  
غـــاب، وكيـــف ســـاغ لكـــم تـــشبيه اهللا تعـــاىل بامللـــك الظـــامل، أم كيـــف غطـــى 

 عنكم الشيطان بشاعة قياس اهللا سبحانه عىل األمري الغاشم؟
 لـو شـبهتم اهللا تعـاىل بأعـدل النـاس وأتقـى النـاس، وأصـلح يا هؤالء إنكم

الناس لكفرتم، فكيف وقد شبهتموه بـأظلم النـاس، وأفجـر النـاس، وأخبـث 
 الناس؟

يـــا هـــؤالء إنكـــم لـــو قـــستم ربكـــم اجلليـــل عـــىل عمـــر بـــن اخلطـــاب التقـــي 
الــرشك، فكيــف تــردى بكــم الــشيطان، فلــم ترضــوا بــذلك  يف العــادل لــوقعتم
قيـــــاس ربكــــم عـــــىل أهــــل اجلــــور والفـــــساد مــــن امللـــــوك  يف حتــــى أوقعكــــم

 واألمراء والوزراء؟
ـــــشبيه اهللا تعـــــاىل بخلقـــــه كفـــــر كلـــــه حـــــذر منـــــه ســـــبحانه حيـــــث قـــــال : إن ت

ًويعبدون من دون اهللا ما ال يملك هلـم رزقـا مـن الـساموات واألرض شـيئا ﴿ ً
: لالنح(﴾إن اهللا يعلـم وأنـتم ال تعلمـون.فـال تـرضبوا هللا األمثـال.وال يستطيعون



 
 

١٧٣ 
ــة   كــام نفــى ســبحانه أي مــشاهبة بينــه وبــني أي خلــق مــن خملوقاتــه ())٧٤اآلي
ولكـن رش .)١١اآليـة  : الشورى(﴾ليس كمثله يشء وهو الـسميع البـصري﴿: فقال

تشبيه أن يشبهه املـرء بـاألرشار والفجـار والفـساق مـن الـوالة، وهـو يظـن أنـه 
ني عــــىل  إن هـــذا هـــو الـــذي حيمـــل بعـــض العلـــامء واملحققـــ!ًحيـــسن صـــنعا

ًإنكـــار التوســـل بـــذوات األنبيـــاء، واعتبـــاره رشكـــا، وإن كـــان هـــو  يف املبالغـــة
ًدى فعـــال أن يـــؤدي إىل الـــرشك، وقـــد أًنفـــسه لـــيس رشكـــا عنـــدنا، بـــل خيـــشى 

ـــشبيه الـــسابق الـــذي هـــو الكفـــر وبأ لئـــك الـــذين يعتـــذرون لتوســـلهم بـــذلك الت
 .بعينه لو كانوا يعلمون

األصـــــل  يف اإلســـــالميني اليـــــومومـــــن هنـــــا يتبـــــني أن قـــــول بعـــــض الـــــدعاة 
ُوالــــدعاء إذا قــــرن بالتوســــل إىل اهللا ": اخلــــامس عــــرش مــــن أصــــوله العــــرشين

 "كيفيـة الـدعاء، ولــيس مـن مـسائل العقيــدة يف بأحـد مـن خلقـه خــالف فرعـي
ــشهد بأنــه خــالف  يف ًلــيس صــحيحا عــىل إطالقــه ملــا علمــت أن الواقــع مــا ي
ــح كــام ســبق ّذا القــول الــذي هيــون ولعــل مثــل هــ.جــوهري، إذ فيــه رشك رصي

مـــن أمـــر هـــذا االنحـــراف هـــو أحـــد األســـباب التـــي تـــدفع الكثـــريين إىل عـــدم 
هنايــة املطـــاف إىل  يف أمــره، ممــا يــؤدي يف البحــث فيــه، وحتقيــق الــصواب

بــــدعهم، واســــتفحال خطرهــــا بيــــنهم، ولــــذلك قــــال  يف اســــتمرار املبتــــدعني
ومــــن أثبــــت ": )٥ص ("الواســـطة"رســــالة  يف اإلمـــام العــــز بــــن عبـــد الــــسالم

األنبيــــاء وســــواهم مــــن مــــشايخ العلــــم والــــدين وســــائط بــــني اهللا وبــــني خلقــــه 
ــث يكونــون هــم يرفعــون إىل اهللا  ك ورعيتــه، بحي ّكاحلجــاب الــذين بــني امللــ

                                                
ًأي ال جتعلوا هللا أندادا وأشباها وأمثاال: ( قال احلافظ ابن كثري(١) ً  ].منه).[ً



 
 

١٧٤ 
تعــاىل حــوائج خلقـــه، وأن اهللا تعــاىل إنــام هيـــدي عبــاده ويــرزقهم وينـــرصهم 

أن الوســائط بتوســطهم، بمعنــى أن اخللــق يــسألوهنم، وهــم يــسألون اهللا كــام 
عند امللوك يسألون امللك حـوائج النـاس لقـرهبم مـنهم، والنـاس يـسألوهنم 
ًأدبا منهم أن يبارشوا سؤال امللك، وألن طلـبهم مـن الوسـائط أنفـع هلـم مـن 
طلـــبهم مــــن امللــــك، لكــــوهنم أقــــرب إىل امللـــك مــــن الطلــــب، فمــــن أثبــــتهم 

تــاب وإال وسـائط عــىل هــذه الوجــه فهــو كـافر مــرشك جيــب أن يــستتاب، فــإن 
َّقتــــــــل، وهـــــــــؤالء مــــــــشبهون هللا، شـــــــــبهوا اخلــــــــالق بـــــــــاملخلوق، وجعلـــــــــوا هللا 

 ."...ًأندادا
هل هناك مـانع مـن التوسـل املبتـدع عـىل وجـه اإلباحـة : الشبهة اخلامسة 

 ال استحباب؟
الــسنة مــا يــدل عــىل اســتحباب  يف صــحيح أنــه مل يثبــت: قــد يقــول القائــل 

ن مــا املـــانع منـــه إذا فعلنـــاه عـــىل التوســل بـــذوات األنبيـــاء والـــصاحلني، ولكـــ
 ِطريق اإلباحة، ألنه مل يأت هني عنه؟

ًهــذه شــبهة طاملــا ســمعناها ممــن يريــد أن يتخــذ موقفــا وســطا بــني : فــأقول ً
: واجلــواب! ًالفــريقني لكــي يــريض كــال مــنهام، وينجــو مــن محالهتــام عليــه

 إىل هذا املقـام معنـى الوسـيلة إذ هـي التـي يتوصـل هبـا يف جيب أن ال ننسى
 .حتصيل املقصود كام تقدم بيانه

ــــا،  ًوال خيفــــى أن الــــذي يــــراد التوصــــل إليــــه إمــــا أن يكــــون دينيــــا، أو دنيوي ً
وعـىل األول ال يمكـن معرفــة الوسـيلة التــي توصـل إىل األمــر الـديني إال مــن 
طريــــق رشعـــــي، فلـــــو ادعـــــى رجـــــل ان توســـــله إىل اهللا تعـــــاىل بآيـــــة مـــــن آياتـــــه 



 
 

١٧٥ 
ًنهـار مـثال سـبب السـتجابة الـدعاء لـرد عليـه ذلـك الكونية العظيمة كالليل وال

إال أن يأيت بدليل، وال يمكن أن يقـال حينئـذ بإباحـة هـذا التوسـل، ألنـه كـالم 
ًيــنقض بعــضه بعــضا، إ أنــك تــسميه توســال، وهــذا مل يثبــت رشعــا، ولــيس لــه  ًً

إثباتــه، وهــذا بخــالف القــسم الثــاين مــن القــسمني املــذكورين  يف طريــق آخــر
بـــالعلم أو بالتجربـــة  ، فـــإن أســـبابه يمكـــن أن تعـــرف بالعقـــل أووهـــو الـــدنيوي

ك، مثـل الرجــل يتـاجر ببيــع اخلمـر، فهــذا سـبب معــروف للحــصول  ونحـو ذلــ
عـىل املــال، فهـو وســيلة لتحقيــق املقـصود وهــو املــال، ولكـن هــذه الوســيلة 
هنى اهللا عنها، فال جيوز اتباعها بخالف ما لـو تـاجر بـسبب مل حيرمـه اهللا عـز 

 يف هــــو مبــــاح، أمــــا الــــسبب املــــدعى أن يقــــرب إىل اهللا وأنــــه أرجــــىوجــــل، ف
بــــأن : قبولــــه الــــدعاء، فهــــذا ســــبب ال يعــــرف إال بطريــــق الــــرشع، فحــــني يقــــال

ــى يمكــن أن يقــال إنــه مبــاح  الــرشع مل يــرد بــذلك، مل جيــز تــسميته وســيلة حت
الفــصل الثــاين مــن  يف ًهــذا النــوع مفــصال يف التوســل بــه، وقــد تقــدم الكــالم

 .رسالةهذه ال
الـرشع  يف وهو أن التوسـل الـذي سـلمنا بعـدم وروده قـد جـاء: ويشء ثان

أول البحـث، فـام  يف ما يغني عنـه، وهـو التوسـالت الثالثـة التـي سـبق ذكرهـا
 يـــرد، واإلعـــراض ملالـــذي حيمـــل املـــسلم عـــىل اختيـــار هـــذا التوســـل الـــذي 

ت ســنة عـن التوسـل الــذي ورد؟ وقـد اتفــق العلـامء عـىل أن البدعــة إذا صـادم
ًفهــي بدعــة ضــاللة اتفاقــا، وهــذا التوســل مــن هــذا القبيــل، فلــم جيــز التوســل 

 !.به، ولو عىل طريق اإلباحة دون االستحباب



 
 

١٧٦ 
وهـــو أن هـــذا التوســـل بالـــذوات يـــشبه توســـل النـــاس بـــبعض : وأمــر ثالـــث 

املقــــــربني إىل امللــــــوك واحلكــــــام، واهللا تبــــــارك وتعــــــاىل لــــــيس كمثلــــــه يشء 
، فـإذا توسـل املـسلم إليـه تعـاىل باألشـخاص فقـد باعرتاف املتوسلني بـذلك

 .ًشبهه عمال بأولئك امللوك واحلكام كام سبق بيانه، وهذا غري جائز
ــشبهة الــسادسة  قيــاس التوســل بالــذات عــىل التوســل بالعمــل الــصالح: ال

زينهـــا هلـــم الـــشيطان،  هـــذه شـــبهة أخـــرى يثريهـــا بعـــض أولئـــك املبتـــدعني
ً قــــدمتم أن مــــن التوســــل املــــرشوع اتفاقــــا قــــد: ولقــــنهم إياهــــا حيــــث يقولــــون

ًالتوســـــل إىل اهللا تعـــــاىل بالعمـــــل الـــــصالح، فـــــإذا كـــــان التوســـــل هبـــــذا جـــــائزا 
فالتوســـــل بالرجـــــل الـــــصالح الـــــذي صـــــدر منـــــه هـــــذا العمـــــل أوىل بـــــاجلواز، 

 .وأحرى باملرشوعية، فال ينبغي إنكاره
 : واجلواب من وجهني

بــــادات باطــــل كــــام تقــــدم الع يف أن هــــذا قيــــاس، والقيــــاس: الوجــــه األول 
إذا جــــاز : ، ومـــا مثـــل مـــن يقــــول هـــذا القـــول إال كمثــــل مـــن يقـــول)١٣٠ص(

ك دون عمــل الــويل والنبــي-توســل املتوســل بعملــه الــصالح -وهــو بــال شــ
 .جاز أن يتوسل بعمل النبي والويل، وهذا وما لزم منه باطل فهو باطل

 يقــل أحــد كــام مل-أن هــذه مغالطــة مكــشوفة، ألننــا مل نقــل: الوجــه الثــاين
أنــه جيــوز للمــسلم أن يتوســل بعمــل غــريه الــصالح، وإنــام -مــن الــسلف قبلنــا

التوســـل املـــشار إليـــه إنـــام هـــو التوســـل بعمـــل املتوســـل الـــصالح نفـــسه، فـــإذا 

                                                
 ].منه.["التاج" منهم صاحب كتاب (١)



 
 

١٧٧ 
إذا كــــان ال جيــــوز التوســــل : تبــــني هــــذا قلبنــــا علــــيهم كالمهــــم الــــسابق فقلنــــا

ال جيــــوز بالعمــــل الــــصالح الــــذي صــــدر مــــن غــــري الــــداعي فــــأوىل ثــــم أوىل أ
 .التوسل بذاته، وهذا بني ال خيفى واحلمد هللا

 :  عىل التربك بآثارهصقياس التوسل بذات النبي : الشبهة السابعة
وهـــذه شــــبهة أخـــرى مل تكــــن معروفـــة فــــيام مـــىض مــــن القـــرون، ابتــــدعها 

ّوروجهــا الــدكتور البــوطي ذاتــه، إذ قــرر -٣٤٤ص ("فقــه الــسرية"كتابــه  يف َ
روس املــستفادة مــن غــزوة احلديبيــة مــرشوعية خــالل حديثــه عــن الــد) ٤٥٥

 ثم قاس عـىل ذلـك التوسـل بذاتـه بعـد وفاتـه، وأتـى ،صالتربك بآثاره النبي 
نتيجــة لــذلك بــرأي غريــب وعجيــب مل يقــل بــه أحــد مــن املــشتغلني بــالعلم، 

 .الدين يف التقليد واجلمود والتعصب واالبتداع يف حتى من املغرقني
ــص كالمــه بتاممــه، ولكــي ال يظــن أحــد أننــا نتقــ  ول عليــه أو نظلمــه ننقــل ن

ـــيشء إنـــام هـــو ": ونعتـــذر إىل القـــراء لطولـــه، قـــال ـــربك بال  وإذا علمـــت أن الت
 أمــــر صطلــــب اخلــــري بواســــطته ووســــيلته علمــــت أن التوســــل بآثــــار النبــــي 

ًمنــدوب إليــه ومــرشوع، فــضال عــن التوســل بذاتــه الــرشيفة، ولــيس ثمــة فــرق 
ك  وفــضالته صو بعــد وفاتــه، فآثــار النبــي  أصحياتــه  يف بـني أن يكــون ذلــ

حياتــه أو بعــد  يف ًال تتــصف باحليــاة مطلقــا، ســواء تعلــق التــربك والتوســل هبــا
 يف وفاتـــه، ولقــــد توســــل الـــصحابة بــــشعراته مــــن بعــــد وفاتـــه كــــام ثبــــت ذلــــك

 .صباب شيب رسول اهللا  يف صحيح البخاري
 ،صومــــع ذلــــك فقــــد ضــــل أقــــوام مل تــــشعر أفئــــدهتم بمحبــــة رســــول اهللا 

 بعــــد وفاتــــه، بحجـــة أن تــــأثري النبــــي صوراحـــوا يــــستنكرون التوســــل بذاتـــه 



 
 

١٧٨ 
وهـذه . قد انقطع بوفاته، فالتوسل به إنام هـو توسـل بـيشء تـأثري لـه البتـةص

  تــأثري ذايتصًحجــة تــدل عــىل جهــل عجيــب جــدا، فهــل ثبــت لرســول اهللا 
ن حال حياته حتى نبحث عـن مـصري هـذا التـأثري بعـد وفاتـه؟ إ يف األشياءيف 

األشــــياء لغــــري  يف ًأحـــدا مــــن املــــسلمني ال يــــستطيع أن ينــــسب أي تــــأثري ذايت
الواحـــــــد األحـــــــد، ومـــــــن اعتقـــــــد خـــــــالف ذلـــــــك يكفـــــــر بإمجـــــــاع املـــــــسلمني 

 لــيس هــو إســناد أي تــأثري صفمنــاط التــربك والتوســل بــه أو بآثــاره ...كلهــم
إليـــه، وإنــــام املنـــاط كونــــه أفـــضل اخلالئــــق عنـــد اهللا عــــىل اإلطـــالق، وكونــــه 

 إىل ربـــه وبرمحتـــه الكـــربى ص مـــن اهللا للعبـــاد، فهـــو التوســـل بقربـــه رمحـــة
أن يــرد عليــه بــرصه، فــرده  يف صللخلــق، وهبــذا املعنــى توســل األعمــى بــه 

اهللا عليـــه، وهبـــذا املعنـــى كـــان الـــصحابة يتوســـلون بآثـــاره وفــــضالته دون أن 
وقـــد مـــر بيـــان اســـتحباب االستـــشفاع بأهـــل الـــصالح .جيـــدوا منـــه أي إنكـــار

االستـسقاء وغـريه، وأن ذلـك ممـا أمجـع عليـه  يف  وأهـل بيـت النبـوةوالتقوى
ـــــن قدامـــــة والـــــصنعاين  ـــــشوكاين واب مجهـــــور األئمـــــة والفقهـــــاء بـــــام فـــــيهم ال

 .وغريهم
البحـث  يف  خلـط عجيـب وغريـبصوالفرق بعد هذا بني حياته وموته 

 ."ال مسوغ له
 : ولنا عىل هذا الكالم مؤاخذات كثرية نورد أمهها فيام ييل 
إىل تعـــريض البـــوطي بالـــسلفيني، واهتامـــه ) ٧٨-٧٧ص(لقـــد أرشنـــا -١

ك صإيــاهم بــأن أفئــدهتم ال تــشعر بمحبــة رســول اهللا   واالســتدالل عــىل ذلــ
 . بعد وفاتهصبإنكارهم التوسل به 



 
 

١٧٩ 
وهذه فرية باطلة، وهبتان ظـامل ال شـك أن اهللا تعـاىل سيحاسـبه عليـه أشـد 

ًك ألن فيهـــــا تكفـــــريا آلالف ذلـــــ.ْاحلــــساب مـــــا مل يتـــــب إليـــــه التوبــــة النـــــصوح
املــــسلمني دونــــام دليــــل أو برهــــان إال الظــــن والــــوهم اللــــذين ال يغنيــــان مــــن 

 .ًاحلق شيئا
ًكالمــــه الــــسابق بــــني احلــــق والباطــــل خلطــــا عجيبــــا،  يف إنــــه قــــد خلــــط-٢  ً

ّفاســـتدل بحقـــه عـــىل باطلـــه، فوصـــل مـــن جـــراء ذلـــك إىل رأي مل يـــسبقه إليـــه 
 .أحد من العاملني
 :  نميز بني نوعي كالمه فإننا نقولوإذا أردنا أن

 : إن احلق الذي تضمنه هو
 قريـــب إىل اهللا تبــارك وتعـــاىل، وأنـــه كــان رمحـــة مـــن اهللا صأن النبــي -أ 

 .تعاىل للخلق
ً تـــأثريا ذاتيـــاصأنـــه ال تـــأثري ألحـــد حتـــى للنبــــي -ب األشـــياء، وإنــــام  يف ً

 .التأثري كله هللا الواحد األحد
 يف  وأن الـــــصحابة فعلــــوا ذلـــــك،صنبــــي أنــــه يـــــرشع التــــربك بآثـــــار ال-ج

 . وبإقرار منهصحياته 
هــذه النقــاط الثالثــة صــحيحة ال خــالف فيهــا، ولــو وقــف الكاتــب عنــدها 

 .ملا كان ثمة حاجة للتعليق عليه
 : وأما الباطل الذي تضمنه كالمه وفيه اخلالف العريض فهو



 
 

١٨٠ 
بآثـاره  جـائز، وأن الـصحابة كـانوا يتوسـلون صأن التوسل بآثار النبي -أ
 . وفضالتهص
 .تسويته بني التربك والتوسل-ب
 . جائز كجواز التربك بفضالتهصأن التوسل بذاته -ج
ــــاط التوســــل بــــه -د  هــــو كونــــه أفــــضل اخلالئــــق عنــــد اهللا عــــىل صأن من

 .اإلطالق
 جهلــه بمعنــى كلمــة االستــشفاع ممــا محلــه عــىل االســتدالل هبــا عــىل -هـــ

 .التوسل املبتدع
  كـــان لـــه تـــأثري ذايتصني بـــأهنم يـــرون أن النبـــي افـــرتاؤه عـــىل الـــسلفي-و
األشــياء خــالل حياتــه، وقــد انقطــع ذاك التــأثري بوفاتــه، وأن هــذا هــو ســبب يف 

  !ه بعد وفاتصإنكارهم التوسل به 
 . من ربهصادعاؤه أن األعمى توسل بقربه -ز
 . أفضل اخلالئق عىل اإلطالقصًادعاؤه أن حممدا -ح

 :  الرشح والتفصيل فنقولوننتقل بعد هذا اإلمجال إىل
 : التسوية بني التربك والتوسل يف ختليط البوطي-١

 أمـر منـدوب إليـه صان التوسـل بآثـار النبـي ": لقـد قـال الـدكتور البـوطي
ـــــه الـــــرشيفة وظـــــاهر كالمـــــه أن يقـــــيس ."ًومـــــرشوع فـــــضال عـــــن التوســـــل بذات

ـــربصالتوســـل بذاتـــه  ً قياســـا أولويـــا عـــىل التـــربك بآثـــاره، ويـــسمى هـــذا الت ك ً
مـن كتابـه املـذكور حيـث ذكـر ) ١٩٦ص( يف ًتوسال، ويؤكـد مـا ذكرنـاه قولـه



 
 

١٨١ 
فــإذا ":  ثــم قــال،صبعـض الروايــات التــي فيهــا تــربك بعـض الــصحابة بآثــاره 

كــان هــذا شــأن التوســل بآثــاره املاديــة، فكيــف بالتوســل بمنزلتــه عنــد اهللا جــل 
 ."جالله؟ وكيف بالتوسل بكونه رمحة للعاملني؟

ً تراجـــــع عـــــن كـــــل ذلـــــك زاعـــــام أن التـــــربك والتوســـــل ولكنـــــه رسعـــــان مـــــا
ًمعنامها واحـد، منكـرا أنـه يقـيس التوسـل عـىل التـربك، وأن املـسألة ال تعـدو 
ــــربك كلمتــــان تــــدالن عــــىل  ــــاس، فــــإن التوســــل والت ًأن تكــــون اســــتدالال بالقي
معنـى واحـد، وهــو الـتامس اخلـري والربكــة عـن طريـق املتوســل بـه، وكـل مــن 

ًاهللا والتوســـــل بآثــــاره أو فـــــضالته أو ثيابـــــه أفـــــرادا  عنـــــد صالتوســــل بجاهـــــه 
وجزئيـــات داخلـــة حتـــت نـــوع شـــامل هـــو مطلـــق التوســـل الـــذي ثبـــت حكمـــه 
باألحاديــث الــصحيحة، وكــل الــصور اجلزئيــة لــه يــدخل حتــت عمــوم الــنص 

 ."بواسطة ما يسمى بتنقيح املناط عند علامء األصول
كثــــري مــــن كالمــــه واحلقيقــــة أن ظــــاهر كــــالم الــــدكتور األول كــــان أهــــون ب

ًاألخـــري هــــذا، ألن التوســــل خيتلــــف اختالفــــا بينــــا عــــن التــــربك، ومــــن يــــسوي  ً
جهــل فظيــع باحلقــائق  يف ًبيــنهام فإنــه يكــون قــد ارتكــب خطــأ شــنيعا، ووقــع

 .طالب علم حيرتم نفسه يف الرشعية، مما ال جيوز أن يقع
 حــصول خــري بــه صًإن التــربك هــو الــتامس مــن حــاز أثــرا مــن آثــار النبــي 

 وأمــــا التوســــل فهــــو إرفـــاق دعــــاء اهللا تعــــاىل بــــيشء مــــن ،صصوصية لــــه خـــ
اللهـم إين أسـألك بحبـي : الوسائل التي رشعهـا اهللا تعـاىل لعبـاده، كـأن يقـول

 : أمرين يف ويتبدى هذا الفرق. أن تغفر يل، ونحو ذلكصلنبيك 



 
 

١٨٢ 
ــربك يرجــى بــه يشء مــن اخلــري الــدنيوي فحــسب، بخــالف : أوهلــام أن الت

 .رجى به أي يشء من اخلري الدنيوي واألخرويالتوسل الذي ي
أن التـــربك هـــو الـــتامس اخلـــري العاجـــل كـــام ســـبق بيانـــه، بخـــالف : ثـــانيهام

 .التوسل الذي هو مصاحب للدعاء وال يستعمل إال معه
دعائــه باســم مــن أســامء  يف يــرشع للمــسلم أن يتوســل: ًوبيانــا لــذلك نقــول

 حتقيق ما شـاء مـن قـضاء حاجـة ًاهللا تبارك وتعاىل احلسنى مثال، ويطلب هبا
: ًالــــرزق، أو أخرويــــة كالنجــــاة مــــن النــــار، فيقــــول مــــثال يف دنيويــــة كالتوســــعة

ك بأنـك أنــت اهللا األحـد، الــصمد، أن تــشفيني  اللهـم إين أســألك وأتوسـل إليــ
ك، بيــنام ...أو تــدخلني اجلنــة ــ ً، وال أحــد يــستطيع أن ينكــر عليــه شــيئا مــن ذل

ك حيــنام يتــربك بــأثر مــن آثــاره ال جيــوز هلــذا املــسلم أن يفعــل   فهــو ،صذلــ
 اللهــم إين أســألك وأتوســل إليــك ": ًال يــستطيع وال جيــوز لــه أن يقــول مــثال

ـــك أو بـــصاقه أو بولـــه أن تغفـــر يل وترمحنـــي ـــك "..بثـــوب نبي  ومـــن يفعـــل ذل
ًعقلــه وفهمــه فــضال عـــن  يف ّفإنــه يعــرض نفــسه مــن غــري ريـــب ليــشك النــاس

ور أنـه جييــز هـذا التوســل العجيـب، ويعــده وظــاهر كـالم الــدكت.عقيدتـه ودينـه
ً شــيئا واحـــدا، وهــو هبـــذا خيلــط خلطـــا صهــو والتـــربك بــأثر مـــن آثــار النبـــي  ً ً

ًقبيحا، ومع ذلك ال خيجل مـن اهتـام الـسلفيني بـأهنم خيلطـون خلطـا عجيبـا  ً ً
 .ال مسوغ له، فقد علم القراء من الذين خيلط وخيبط خبط عشواء



 
 

١٨٣ 
رمتنـــــــــــي بـــــــــــدائها :  العــــــــــريب القائـــــــــــلًإن هــــــــــذا ليـــــــــــذكرنا حقـــــــــــا باملثـــــــــــل 

 إن ممـا أدرك النـاس مـن ":  حيـث يقـولصوصدق النبي الكريم .ّوانسلت
 ."إذا مل تسنح فاصنع ما شئت : كالم النبوة األوىل

كــالم الــدكتور الــسابق، وهــي أنــه يــدعي  يف وثمــة مالحظــة هامــة وخطــرية 
يس أكثـــر ثبــوت مطلـــق التوســل باألحاديـــث الـــصحيحة، وهــذا باطـــل، ألنــه لـــ

ذهنــــه، إذ مل يثبــــت مــــن  يف مــــن افــــرتاض ودعــــوى جمــــردة ال حقيقــــة هلــــا إال
ــــــالنبي  ــــــا هــــــذه  يف  كــــــام تقــــــدمص إال دعــــــاؤه صالتوســــــل املتعلــــــق ب ثناي

 يف  أو آثـــاره فلــــم يثبـــت منــــه يشء البتــــةصمــــا التوســـل بجاهــــه أالرســـالة، و
كتــاب أو ســـنة، ونحـــن نطالـــب الـــدكتور أن يــدلنا عـــىل حـــديث واحـــد ثابـــت، 

ك، فقــد عودنــا فيــه ّ هــذه الــدعوى، ونحــن عــىل يقــني أنــه لــن جيــد شــيئا مــن ذلــ ً
وادعـــــاء دعـــــاوى )! خـــــبط لـــــزق(عــــىل تقريـــــر أحكـــــام ضـــــخمة دونـــــام دليـــــل 

 لــه أن ئعريــضة ال تقــوم عــىل أســاس إال أهنــا بــدت لــه هكــذا، وحــسب القــار
ــؤمن بــام يقــول ويــسلم لــه تــسليام، وإيــاه ثــم إيــاه أن يــسأله عــن الــدليل، ألن  ًي

 !فتأمل.من قلة األدب، ورقة الدين، وطريقة السلفيني، والعياذ باهللاذلك 
 : صبطالن التوسل بآثار النبي -٢ 

 ال صوبعــــد إثبــــات الفـــــرق بــــني التوســــل والتـــــربك نعلــــم أن آثــــار النبـــــي 
يتوســــل هبــــا إىل اهللا تعــــاىل وإنــــام يتــــربك هبــــا فحــــسب، أي يرجــــى بحيازهتــــا 

 .حصول بعض اخلري الدنيوي كام سبق بيانه

                                                
 .]منه[)٦٨٤( برقم " الصحيحة" يف  رواه أمحد والبخاري وغريمها وهو خمرج(١)



 
 

١٨٤ 
 غــري مــرشوع البتــة، وأن مــن االفــرتاء صإننــا نــرى أن التوســل بآثــار النبــي 

عــــىل الــــصحابة رضــــوان اهللا علــــيهم االدعـــــاء بــــأهنم كــــانوا يتوســــلون بتلـــــك 
اآلثــار، ومــن ادعــى خــالف رأينــا فعليــه الــدليل، بــأن يثبــت أن الــصحابة كــانوا 

اللهـم ببـول : ِاللهم ببـصاق نبيـك اشـف مرضـانا، أو: ًدعائهم مثال يف يقولون
ًإن أحـدا مـن العقـالء ال يستـسيغ روايـة ذلـك !! جرنا من النارأنبيك أو غائطه 

ك  يف جمـرد روايــة فكيــف باســتعامله، وإذا كــان الـدكتور البــوطي مــا يــزال شــ
ًمن ذلك، وإذا كان يرى جواز ذلـك فعليـه أن يثبتـه عمليـا بـأن يـدعو مـن عـىل 

لــن يفعــل إن شــاء اهللا مــا بقــي و-منــربه بمثــل الــدعوات الــسابقة، وإن مل يفعــل
فــذلك دليــل عــىل أنــه يقــول بلــسانه مــا ال -فيــه عقــل، ويف قلبــه ذرة مــن إيــامن

 .قلبه يف يعتقد
 وال ،صهـــذا والبـــد مـــن اإلشـــارة إىل أننـــا نـــؤمن بجـــواز التـــربك بآثــــاره  

ًننكــره خالفــا ملــا يومهــه صــنيع خـــصومنا، ولكــن هلــذا التــربك رشوطــا منهـــا  ً
ًبول عند اهللا، فمن مل يكن مـسلام صـادق اإلسـالم فلـن اإليامن الرشعي املق

التــربك أن يكــون  يف حيقــق اهللا لــه أي خــري بتربكــه هــذا، كــام يــشرتط للراغــب
 مــن ص ويــستعمله، ونحــن نعلــم أن آثــاره صًحاصــال عــىل أثــر مــن آثــاره 

ثيــــاب أو شــــعر أو فــــضالت قــــد فقــــدت، ولــــيس بإمكــــان أحــــد إثبــــات وجــــود 
واليقني، وإذا كـان األمـر كـذلك فـإن التـربك هبـذه يشء منها عىل وجه القطع 

ً، ويكـــون أمـــرا نظريـــا زماننـــا هـــذا يف ًاآلثـــار يـــصبح أمـــرا غـــري ذي موضـــوع ً
                                                

رسـالتي  يف مـن كتابـه املـذكور الـرد عـىل مـا كنـت بينتـه) ١٩٧ص(هـامش  يف لقد حاول الـدكتور) ١(
جـى مـن أحاديـث التـربك أنـه ال فائـدة تر":  للكتـاين، ونقـل أننـي قلـت فيهـا"نقد نصوص حديثيـة"

هـذا النقـل الـصغري خيانـة  يف  ومن املؤسـف أن الـدكتور قـد ارتكـب"..هذا العرص يف صبآثاره 



 
 

١٨٥ 
ًحمــضا، فــال ينبغــي إطالــة القــول فيــه، ولكــن ثمــة أمــر جيــب تبيانــه، وهـــو أن 

غــزوة احلديبيــة وغريهــا عــىل التــربك بآثــاره  يف  وإن أقــر الــصحابةص النبــي
تلـــــك املناســـــبة، وذلـــــك  يف ، وذلـــــك لغـــــرض مهـــــم وخاصـــــةوالتمـــــسح هبـــــا

الغــــرض هــــو إرهــــاب كفــــار قــــريش وإظهــــار مــــدى تعلــــق املــــسلمني بنبــــيهم، 
خدمتــــــه وتعظــــــيم شــــــأنه، إال أن الــــــذي ال جيــــــوز  يف وحــــــبهم لــــــه، وتفــــــانيهم

ّ بعـــد تلـــك الغـــزوة رغـــب املــــسلمني صالتغافـــل عنـــه وال كتامنـــه أن النبـــي 
ــربك، ورصفهــم عنــه، وأرشــدهم بأســلوب حكــيم وطريقــة لطيفــة عــن هــذ ا الت

إىل أعــامل صــاحلة خــري هلــم منــه عنــد اهللا عــز وجــل، وأجــدى، وهــذا مــا يــدل 
 : عليه احلديث اآليت

ً توضــأ بومــا، صعــن عبــد الــرمحن بــن أيب قــراد ريض اهللا عنــه أن النبــي  
مـــا حيملكـــم ": صفجعــل أصـــحابه يتمـــسحون بوضــوئه، فقـــال هلـــم النبــي 

مـن رسه أن حيــب ": صفقـال النبـي .هللا ورسـولهحـب ا:  قـالوا"عـىل هـذا؟ 

                                                                                                                    
ًعلمية مكشوفة، وحرف كالمي حتريفا سيئا، والذي قلته حقا هو ً تقرير  يف ال يتعلق كبري فائدة": ً

 الـــدكتور كالمـــي  فـــانظر رمحـــك اهللا كيـــف غـــري"زماننـــا احلـــارض يف صمـــرشوعية التـــربك بآثـــاره 
وإثارة العامـة عـيل، فهـل  يف وحروفه، وما أرى له بذلك من غرض إال أن يتاح له املجال للطعن

الوصول إىل احلق؟ وقد  يف مع تقوى اهللا عز وجل، واإلخالص-أخي القارئ-يتفق هذا الصنيع
 اإلسـالمي جملـة التمـدن يف أحدى مقااليت التي تنرش يف الرد عىل هذه الفرية يف فصلت القول

دفـاع "رسالة خاصة حتـت عنـوان  يف ً،وقد نرشت قريبا"تعليق عىل أحاديث فقه السرية"بعنوان 
 .]منه.["كتاب فقه السرية يف الرد عىل جهاالت الدكتور البوطي يف عن احلديث النبوي والسرية



 
 

١٨٦ 
ــؤد أمانتــه  اهللا ورســوله، أو حيبــه اهللا ورســوله فليــصدق حديثــه إذا حــدث، ولي

 ."إذا اؤمتن، وليحسن جوار من جاوره 
 : افرتاء عريض-٣

والظـــاهر أن الـــدكتور ال يطيــــب لـــه عــــيش، وال هينـــأ لــــه بـــال إال إذا افــــرتى 
ًبا مكــشوفا حينــا ومغطــى حينــا آخــرعــىل الــسلفيني، وكــذب علــيهم، كــذ ً ً وهــا .ً

 بعـد صهو هنا يفرتي علينا حني يزعم أننـا نحـتج عـىل منـع التوسـل بـالنبي 
احلـــوادث قـــد انقطـــع بعـــد وفاتـــه، ويتطـــوع  يف صوفاتـــه بـــالقول بـــأن تـــأثريه 

 يف حياتــه أو بعـد وفاتــه لـيس لــه تــأثري ذايت يف  ســواءصبـأن يثبــت أن النبـي 
 كـل حـني، وأن املـؤثر الوحيـد فيهـا هـو اهللا وحـده كل ظـرف ويف يف األشياء
 .سبحانه

 صوواضح مـن هـذا بجـالء أنـه يـتهم الـسلفيني بـأهنم يعتقـدون أن النبـي 
وهـــــذا كــــذب رصاح، وافـــــرتاء .األشــــياء حـــــال حياتــــه يف كــــان لــــه تـــــأثري ذايت

بـــال أحـــد مـــن الـــسلفيني  يف مكـــشوف، مل يقـــل بـــه ســـلفي قـــط، بـــل وال خطـــر
ــــ ــــف يقولون ه وهــــم دعــــاة التوحيــــد اخلــــالص، والــــدين الــــصحيح، البتــــة، وكي

والـــذين جعلـــوا أكـــرب مههـــم دعـــوة النـــاس إىل إخـــالص عبـــوديتهم هللا تعـــاىل 
وحـــده، وختلـــيص عقائـــدهم مـــن كـــل شـــائبة مـــن شـــوائب الـــرشك، والتنديـــد 

 يف وقـد حتملـوا.ًبكل ما خيدش جناب التوحيد، ولـو كـان ذلـك خطـأ لفظيـا
                                                

معجمـــي الطـــرباين وغريمهـــا وقـــد أشـــار  يف وهـــو حـــديث ثابـــت، لـــه طـــرق وشـــواهد:  قلـــت(١)
 بـــــرقم "الـــــصحيحة" يف ىل حتـــــسينه، وقـــــد خرجتـــــهإ) ٣/٢٦ ("الرتغيـــــب" يف ذرياملنـــــ

 ].منه).[٢٩٩٨(



 
 

١٨٧ 
ــــاس والتــــشه ــــك األذى مــــن الن ري هبــــم واالفــــرتاء علــــيهم واهتــــامهم ســــبيل ذل

علـيهم إال لــدعوهتم -وفـيهم الـدكتور البـوطي-بـأقبح الـتهم، ومـا نقـم النـاس
ك فــال خيجــل مــن أن يــرميهم هبــذه التهمــة الباطلــة التــي  احلقــة هــذه، ومــع ذلــ

إن -قبــــل غـــريه أهنــــا باطلــــة مفـــرتاة، وإال فليبــــني لنــــا-فـــيام نــــرجح-يعلـــم هــــو
وم، ومــــن قالــــه مــــن الــــسلفيني، ويف أي مــــصدر هــــذا القــــول املزعــــ-اســــتطاع

فإنـــه -وهيهـــات أن يفعـــل-كتـــاب ورد مـــن كتـــبهم أو نـــرشاهتم، فـــإن مل يفعـــل
 .يكون قد ظهر لكل أحد كذبه وافرتاؤه

ًومــن ادعــى شــيئا "ويشء آخـر نــذكره هنــا، وهــو أن كــالم البــوطي الــسابق  
ًا،  يفيـد ملـن تأملـه تكفـري الـسلفيني عمومـ"من ذلك يكفـر بإمجـاع املـسلمني

وهـــذا كـــذب آخـــر واهتـــام ظـــامل، ال شـــك أن اهللا تعـــاىل سيحاســـبه عليـــه، ألن 
الــسلفيني هــم مــسلمون، بــل هــم أحــق النــاس بــصفة اإلســالم، وهــم يعلمــون 

ـــأثري الـــذايت للنبـــي   يف  أو لغـــريه هـــو مـــن الـــرشكصحـــق العلـــم أن نـــسبة الت
ًالربوبيـــة املخـــرج مـــن امللـــة، وهـــم مـــن أشـــد النـــاس تنبهـــا لـــه وحتـــذيرا م نـــه، ً
 .بينام البوطي وأمثاله يلتمسون للواقعني فيه خمتلف األعذار والتربيرات

ثنايـــا هـــذه الرســـالة مـــن أن  يف وال يفوتنـــا هنـــا أن نـــذكره وأمثالـــه بـــام بينـــاه
ــــــصاحلني ومكــــــانتهم  ــــــذوات ال ــــــع التوســــــل ب ــــــدعونا إىل من ــــــذي ي الــــــسبب ال

 صالنبــي الــرشيعة الغــراء، ومل يــستعمله  يف وجــاههم إنــام هــو كونــه مل يــرد
َوال أصحابه، فهو لذلك حمـدث مبتـدع، ومـا ورد مـن النـصوص التـي حيـتج 
هبا املخالفون بعـضها ثابـت ولكنـه ال يـدل عـىل مـا يـدعون، وبعـضها اآلخـر 

 .غري ثابت، وقد مىض تفصيل ذلك



 
 

١٨٨ 
قــــول نإن هــــذا هــــو الــــسبب الــــذي حيملنــــا عــــىل إنكــــار ذلــــك التوســــل، و 

 ه، ومل يمنعنــا منــه مــانع، ألننـــا أرسىالــرشع لقلنــا بــ يف إنــه لــو ورد: بــرصاحة
يد الـرشيعة، فـام أجازتـه أجزنـاه، ومـا منعتـه منعنـاه، والغريـب أن الـدكتور يف 

ًتغافل عن هـذا الـسبب األسـايس، واختلـق مـن عنـده سـببا ختيلـه كـام شـاء لـه 
ًهــواه قاصــدا بــذلك أن يــتمكن مــن الطعــن فينــا والتــشهري بنــا، وإثــارة الغوغــاء 

إىل هـــــذا األســـــلوب الغريـــــب املنـــــايف للـــــدين -ك اهللارمحـــــ-علينـــــا، فـــــانظر
هــــذا  يف ِوالعلــــم، واشــــتك معنــــا إىل اهللا عــــز وجــــل مــــن غربــــة احلــــق وأهلــــه

 .الزمان
 :  كونه أفضل اخلالئقصادعائه أن مناط التوسل بالنبي  يف  خطؤه-٤

وهــــذا خطــــأ آخــــر وقــــع فيــــه الــــدكتور نتيجــــة لتهــــوره وعــــدم تفكــــريه فــــيام  
 هـو كونــه أفــضل اخلالئــق صنـاط التوســل بــالنبي يكتـب، حيــث ادعــى أن م

 .عند اهللا عىل اإلطالق، وكونه رمحة من اهللا للعباد كام تقدم من كالمه
أي أفــــضل "ان معنــــى ذلــــك عنــــدك أن مــــن مل يكــــن كــــذلك : ونقــــول لــــه 

  "..اخلالئق عند اهللا
فـــال جيـــوز التوســـل بـــه، ألنـــه مل يتحقـــق فيـــه املنـــاط املزعـــوم، ذلـــك ألن 

 هـو علـة احلكـم التـي يوجـد بوجودهـا، وينعـدم بعـدمها، وعـىل ًاملناط أصال
إنـــه ال جيـــوز التوســـل -لـــو كـــان يعقـــل مـــا يقـــول-هــذا فمعنـــى عبـــارة الـــدكتور

 ونحــــن نعلــــم علــــم اليقــــني أنــــه يعتقــــد خــــالف ،صًبأحــــد مطلقــــا إال بــــالنبي 
ذلـــك، ويـــرى جـــواز التوســـل بكـــل نبـــي أو ويل أو صـــالح، وهبـــذا يكـــون هـــو 

ذلـــك أحـــد  يف  يعتقـــد، ونـــاقض نفـــسه بنفـــسه، والـــسببنفـــسه قـــد قـــال مـــا ال



 
 

١٨٩ 
أمـــرين، فإمـــا أن يكـــون غـــري فـــاهم الصـــطالح املنـــاط عنـــد العلـــامء، وإمـــا أن 
ـــــــه مـــــــن كالمـــــــه، وهـــــــذا هـــــــو األقـــــــرب،    يكـــــــون غـــــــري متأمـــــــل فـــــــيام ينـــــــتج عن

 .واهللا أعلم
هــــذه املناســــبة وهــــو أن مــــن املقــــرر لــــدى علــــامء  يف وأمــــر آخــــر نــــذكره 

 حكــم مــا مــن أن يكــون قــد ورد تعيينــه يف تبــار املنــاطاألصــول أنــه البــد الع
 .نص من كتاب أو سنة، وال يكفي فيه االعتامد عىل الظن واالستنباطيف 
ًوإذا عدنا إىل ما ذكره الدكتور وجدنا أنه قـد ادعـى مناطـا لـيس عليـه شـبة  

ذلـك جمـرد الظـن والـوهم، فهـل  يف دليـل مـن الكتـاب والـسنة، وإنـام عمدتـه
َلعلـــم وإثبـــات احلقـــائق الـــرشعية عنـــد الـــدكتور الـــذين يعنْـــون هكـــذا يكـــون ا ُ

 ؟"القمة يف أبحاث"لبعض كتبه بأهنا 
 أفـــــضل صوأمــــر ثالــــث وأخـــــري وهــــو أن الـــــدكتور قــــد ادعـــــى أن النبــــي  

، إال وهـــذه عقيـــدة، وهــي ال تثبـــت عنـــده.اخلالئــق عنـــد اهللا عـــىل اإلطــالق
ة الداللـــة، أو حـــديث ، أي بآيـــة قطعيـــبـــنص قطعـــي الثبـــوت قطعـــي الداللـــة

 أفـــــضل صمتـــــواتر قطعـــــي الداللـــــة، فـــــأين هـــــذا الـــــنص الـــــذي يثبـــــت كونـــــه 
 اخلالئق عند اهللا عىل اإلطالق؟

                                                
) ٢٦ص (٢ ط"كــربى اليقينــات الكونيــة"أكثــر مــن كتــاب مــن كتبــه مثــل  يف  كــام قــرر ذلــك(١)

 ].منه.["الالمذهبية"و
 ].منه.["العقيدة يف وجوب األخذ بحديث اآلحاد"رسالتنا  يف نظر بيان خطأ هذا الرأي ا(٢)



 
 

١٩٠ 
ومن املعلوم أن هذه القضية خمتلف فيهـا بـني العلـامء، وقـد توقـف فيهـا  

اإلمــام أبــو حنيفــة رمحــه اهللا تعــاىل، ومــن شــاء التفــصيل فعليــه بــرشح عقيــدة 
، طبعــــة ٣٤٨-٣٣٧ص(طحــــاوي احلنفــــي رمحــــه اهللا، اإلمــــام أيب جعفــــر ال

 ).املكتب اإلسالمي بتحقيقي
قــصة املعــراج  يف تقريــر تلــك العقيــدة مــا ورد يف ولعــل مــستند الــدكتور 

ًاملنــسوبة كــذبا وعــدوانا إىل الــصحايب اجلليــل عبــد اهللا بــن عبــاس ريض اهللا  ً
مــــن نــــه كتــــاب ملفــــق إ": عــــن هــــذه القــــصة)١(عــــنهام، مــــع أنــــه هــــو نفــــسه يقــــول

 ! "جمموعة أحاديث باطلة ال أصل هلا وال سند
الكتـاب  يف واحلقيقة أن كالمـه هـذا هبـذا اإلطـالق هـو الباطـل، إذ يوجـد 

األحاديـــــث الـــــصحيحة، وبعـــــضها ممـــــا رواه الـــــشيخان،  املـــــذكور كثـــــري مـــــن
ــف خلطهــا بأحاديــث أخــرى بعــضها موضــوع وبعــضها ال أصــل  ولكــن املؤل

ردي عـىل الــدكتور البـوطي الــذي يف  لـه، وبعـضها ضــعيف، وقـد بينــت ذلـك
كتـاب مـستقل، كـام سـبق بيانــه  يف ًجملـة التمـدن اإلسـالمي أوال، ثــم يف نـرش

 .)١٢١ص(ًقريبا 
 :  باملعنى اللغوي لكلمة االستشفاعجهله-٥ 

إذ -اصــــحله اهللا وهــــداه-وهـــذه غلطــــة شـــنيعة أخــــرى وقـــع فيهــــا الـــدكتور 
 عـــىل التوســل املبتـــدع، أحاديـــث االستــسقاء يف اســتدل باالستـــشفاع الــوارد

وقــد مــر بيــان اســتحباب االستــشفاع بأهــل الــصالح والتقــوى، وأهــل ": فقــال

                                                
 ].منه).[١٥٥ص ("فقه السرية"كتابه  يف  )١(



 
 

١٩١ 
ك ممـا أمجــع عليــه مجهــور  يف بيـت النبــوة الــوارد االستـسقاء وغــريه، وأن ذلــ

 ومــا "األئمــة والفقهــاء بــام فــيهم الــشوكاين وابــن قدامــة والــصنعاين وغــريهم
اللغـة،  يف يفقـه معنـى االستـشفاعهذا اخلطأ لـو كـان  يف كان للدكتور أن يقع

بيــان  يف تنــوير القــراء وإفــادهتم نــورد بعــض مــا ذكرتــه كتــب اللغــة يف ورغبــة
 .معنى الشفاعة واالستشفاع

ــزوج، ": "القــاموس املحــيط"قــال صــاحب   ْالــشفع خــالف الــوتر وهــو ال َ
والشفعة هي أن تـشفع فـيام تطلـب، فتـضمه إىل مـا عنـدك فتـشفعه أي تزيـده، 

ًبطنهـا ولـد يتبعهـا آخـر، سـميت شـافعا ألن ولـدها شـفعها أو  يف :وشاة شـافع
 ."سأله أن يشفع: شفعته، واستشفعه إلينا

: مـــرص يف  الـــذي أصـــدره جممـــع اللغـــة العربيـــة"املعجـــم الوســـيط"ويف  
ــيشء شــفعا" ــرص األشــباح: ًشــفع ال ًضــم مثلــه إليــه وجعلــه زوجــا، والب ُ رآهــا : ً

املزدوجــــــات، :  والــــــشفائعطلــــــب النــــــارص والــــــشفيع،: شــــــيئني، واستــــــشفع
 ."ًما شفع غريه، وجعله زوجا: كالم الشفيع، والشفيع: والشفاعة

ْالــــشفعة مــــشتقة مــــن الزيــــادة، ألن الــــشفيع (:  البــــن األثــــري"النهايــــة"ويف   ُ
ًيـــضم املبيـــع إىل ملكـــه، فيــــشفعه بـــه، كأنـــه كـــان واحــــدا وتـــرا، فـــصار زوجــــا  ً ً

ًشفعا، والشافع هو اجلاعل الوتر شفعا ً..". 
فمـــن هـــذه النقـــول وأمثاهلـــا يظهـــر معنـــى االستـــشفاع بوضـــوح، وهــــو أن  

ـــشاركه ًالطلـــب، فيزيـــد بـــه ويكونـــا شـــفعا أي  يف يطلـــب إنـــسان مـــن آخـــر أن ي
ًزوجــــا، وقــــد أخــــذ مــــن هــــذا األصــــل اللغــــوي املعنــــى الــــرشعي لالستــــشفاع 
حيـــــث أريـــــد بـــــه الطلــــــب مـــــن أهـــــل اخلــــــري والعلـــــم والـــــصالح أن يــــــشاركوا 



 
 

١٩٢ 
امللــــــامت، فيــــــشفعوهم بــــــذلك ويزيــــــدوا  يف إىل اهللالــــــدعاء  يف املــــــسلمني

 .الداعني، فيكون ذلك أرجى لقبول الدعاء
 يـوم القيامـة، فهـي باتفـاق صوهبذا يمكننا فهم الشفاعة العظمـى للنبـي 

 للنــاس بعـد جميـئهم إليــه، وطلـبهم منـه أن يــدعو اهللا ص العلـامء دعـاء النبـي
ـــك أن ّتعـــاىل ليعجـــل هلـــم احلـــساب، ومل يفهـــم أحـــد مـــن أهـــ ل العلـــم مـــن ذل

 .ّ عندك عجل لنا احلسابصاللهم بمنزلة حممد : ًيقول الناس مثال
ًومــــن الغريــــب حقــــا أن يتجــــرأ الــــدكتور البــــوطي فيــــدعي إمجــــاع األئمــــة 
والفقهــــاء بــــام فــــيهم الــــشوكاين وابــــن قدامــــة والــــصنعاين عــــىل فهمــــه الــــشاذ 

 .لرشعاللغة وا يف املبني عىل جهل فظيع بمعاين األلفاظ املستعملة
ونكتفـــي للـــرد عليـــه بنقـــل كـــالم أحـــد األئمـــة الـــذين نـــص عـــىل أســـامئهم، 

ــــشفاع، ونعنــــي اإلمــــام ابــــن  يف وادعــــى مــــشاركتهم إيــــاه ــــى االست فهمــــه ملعن
 إذ "املغنـــي"الفقـــه احلنــبيل وهـــو  يف قدامــة املقـــديس صــاحب أكـــرب كتــاب

ــأن يستــسقي بمــن ظهــر صــالحه، ": مــا نــصه) ٢/٢٩٥(قــال فيــه  ويــستحب ب
ـــــه أقـــــر ـــــاس عـــــم النبـــــي ألن ـــــة الـــــدعاء، فـــــإن عمـــــر استـــــسقى بالعب ب إىل إجاب
اللهـــم إن : استـــسقى عمـــر عــام الرمـــادة بالعبــاس، فقـــال: قــال ابـــن عمــر.ص

ك بــه، فاســقنا، فــام برحــوا حتــى ســقاهم اهللا، وروي  ك نتوجــه إليــ هــذا عــم نبيــ
ــــرب قــــال أيــــن يزيــــد بــــن : أن معاويــــة خــــرج يستــــسقي، فلــــام جلــــس عــــىل املن

َاألســود اجلــريش؟  : فقــام يزيــد، فــدعاه معاويــة فأجلــسه عنــد رجليــه، ثــم قــالُ
ـــشفع إليـــك بخرينـــا وأفـــضلنا يزيـــد بـــن األســـود، يـــا يزيـــد ارفـــع  اللهـــم إنـــا نست

ــرتس،  يف يــديك، فرفــع يديــه ودعــا اهللا تعــاىل، فثــارت الغــرب ســحابة مثــل ال



 
 

١٩٣ 
َّوهـــــب هلـــــا ريـــــح، فـــــسقوا حتـــــى كـــــادوا ال يبلغـــــون منـــــازهلم، واستـــــسقى بـــــه 

 ."ىالضحاك مرة أخر
 يف وواضـــــح مـــــن كـــــالم ابـــــن قدامـــــة هـــــذا أنـــــه يعنـــــي باالستـــــشفاع الـــــوارد

االستـــسقاء أن يطلـــب إمــــام املـــسلمني مــــن بعـــض أهــــل العلـــم والــــصالح أن 
التوجـه إىل اهللا ودعائـه سـبحانه لكـشف الـشدة عـن  يف يشرتك مـع املـسلمني

 يف ومل يقـــصد اإلمـــام ابـــن قدامـــة بـــل ونجـــزم بأنـــه مل خيطـــر.عبـــادة املـــؤمنني
ه ذاك املعنـــــــى اخلـــــــاطىء الـــــــذي حيملـــــــه عليـــــــه البـــــــوطي وأمثالـــــــه مـــــــن بالـــــــ

 .املبتدعني، ويريدون محل األلفاظ الرشعية عليه
ـــشهد بـــابن  ـــف ويست ـــف يـــدعي البـــوطي مثـــل هـــذا اإلمجـــاع املزي تـــرى كي
قدامــة وغــريه، وهــا هــو كــالم ابــن قدامــة ينــسف فهمــه مــن اجلــذور؟ أم أنــه ال 

 مــا يــروق لــه مــن الــدعاوى الــساقطة كتــب القــوم، أم لعلــه يــدعي يف يفهــم مــا
ًدون أن يراجـــع الكتـــب، أو يقـــرأ كـــالم العلـــامء اعـــتامدا منـــه عـــىل أن قارئيـــه 

 ًمقلدون تقليدا أعمى وليسوا ممن يراجع أو يقرأ أو يتثبت مما يقال؟
واقـــع  يف إنـــه ألمـــر مؤســـف واهللا، وبليـــة مـــن أعظـــم الباليـــا التـــي نـــشهدها 

تـــأخر املـــسلمني  يف ســـباب الكـــربىاملــسلمني، وهـــي مـــن غـــري شـــك مـــن األ
وضـــــعفهم وانحطـــــاطهم، وحمـــــال أن تتغــــــري هـــــذه احلـــــال إال إذا غـــــريوا مــــــا 
بأنفـــسهم مـــن اجلمـــود والتـــصوف والفقـــه املـــذهبي وعلـــم الكـــالم، وعـــادوا 

الكتـــاب والـــسنة، والـــذي توضـــحه الـــدعوة  يف إىل هـــدي اهللا احلـــق املتمثـــل
 .السلفية الغراء



 
 

١٩٤ 
 :  عند اهللاص األعمى كان بمنزلة النبي ادعائه أن توسل يف خطؤه-٦ 

ادعائــــه أن  يف ونخــــتم الــــرد عــــىل الــــدكتور البــــوطي باإلشــــارة إىل خطئــــه 
 وبكونـــه أفـــضل اخلالئـــق عنـــد ،صتوســل األعمـــى إنـــام كـــان بمنزلـــة النبـــي 

اهللا، ألن ذلــك جمـــرد دعـــوى ال برهـــان عليهـــا، ومل يـــستطع الـــدكتور أن يـــأيت 
ك، وقــد تقــدم هــذه الرســالة إثبــات أن توســل األعمــى   يفبــشبه دليــل عــىل ذلــ

 وقد فندنا كـل الـشبهات فـيام علمنـا التـي يوردهـا ،صإنام كان بدعاء النبي 
ـــــا  ) ٦٥ص(َّاملخـــــالفون، وحيتجـــــون هبـــــا عـــــىل رأهيـــــم اخلـــــاطىء، كـــــام بين

ًضـــعف الزيـــادة التـــي أشـــار الـــدكتور إليهـــا، وســـكت عنهـــا جهـــال أو جتـــاهال،  ً
عـدم اإلطالــة  يف ورغبـة.)فعـل مثـل ذلـكفـإن كـان لـك حاجـة فا(: وهـي قولـه
 .ال نعيد ذلك

وممـــا ســـبق كلـــه، يتبـــني لكـــل منـــصف مريـــد للحـــق بطـــالن تلـــك الـــشبهة  
بــل نقــذف بــاحلق ﴿: البوطيــة وســقوطها، وصــدق اهللا تبــارك وتعــاىل إذ يقــول

:  ويقــول﴾عــىل الباطــل فيدمغــه، فــإذا هــو زاهــق، ولكــم الويــل ممــا تــصفون
 .﴾ باحلق وأحسن تفسرياوال يأتونك بمثل إال جئناك﴿

ًواحلمـــد هللا أوال وآخـــرا عـــىل توفيقـــه وهـــداه، وهـــو وحـــده املـــستعان، ال   ً
 .إله غريه، وال رب سواه

  )١٥٤-٥١ص"(التوسل"



 
 

١٩٥ 

 
ص 

َّ علمـه هـذا صن النبـي  أن يدعو لـه أصحديث الرضير الذي طلب من النبي  يف جاء[
 ]:الدعاء
 إين حممـد يـا الرمحـة نبـي حممد بنبيك إليك أتوجه وأسألك إين اللهم«

 .»يف فشفعه اللهم يل لتقىض هذه حاجتي يف ريب إىل بك توجهت
 ).صحيح(

  : ]قال اإلمام[

، وهـي مـن األدلـة الكثـرية عـىل "وشـفعني فيـه": وزاد أمحد وابـن خزيمـة
ــــــه يف كورأن التوســــــل والتوجــــــه املــــــذ ــــــام هــــــو بدعائ ؛ ألن ص احلــــــديث إن

أي اقبـــل  يف فـــشفعه: وكـــذلك قولـــه .دعائـــه يف  أي،اقبـــل شـــفاعتي: معناهـــا
 مــن عرفهــا اســتطاع هبــا أن ،وهــذه الزيــادة مــن الكنــوز .شــفاعته أي دعــاءه يف

 .يطيح بشبهات املخالفني
  ).١/٢٧٥"(صحيح اجلامع"
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: فقــال صالنبــي أتــى البــرص يــررض رجــال إن: قــال حنيــف بــن عــثامن عــن
 خـــري فهـــو صـــربت شـــئت وإن دعـــوت شـــئت إن ": فقـــال يعـــافيني أن اهللا ادع
 هبــــذا ويــــدعو الوضــــوء فيحــــسن يتوضــــأ أن فــــأمره: قــــال فادعــــه: قــــال." لــــك

 إين الرمحـــة نبـــي حممـــد بنبيـــك إليـــك وأتوجـــه أســـألك إين اللهـــم ": الـــدعاء
 ." يف فشفعه اللهم هذه حاجتي يف يل ليقيض ريب إيل بك توجهت

 ).إسناده صحيح(
 ]: قال اإلمام[

 وإنــام هــو دليــل عــىل ،مل يــصب مــن اســتدل بــه عــىل التوســل باألشــخاص
قاعـدة "كتـاب  يف  كـام رشحـه شـيخ اإلسـالم،التوسل بدعاء الرجـل الـصالح

 ."التوسل والوسيلة يف جليلة
  ).٢/٧٦٩"(حتقيق مشكاة املصابيح"



 
 

١٩٧ 




ص 
َوأمــا ســؤال املخلــوق املخلــوق أن : شــيخنا، هنــا شــيخ اإلســالم رمحــه اهللا بيقــول: ســؤال ِ

 ...ؤمر به، ويستدل عىل هذا الكالمُيقيض حاجة نفسه أو يدعو له فلم ي
 ؟ُ هني عنه، قبل ما تقرأ يل؟ُ هني عنه، مل يؤمر به؟ُهني عنه ً:الشيخ مقاطعا

 .ً وال نعلم هنيا،مل يذكر هني :السائل
ْطيــب، مــو هــذا كــالم صــحيح؟ ال تــسأل النــاس شــيئا، ولــو نــاولني  :الــشيخ ً

ــــربك الناقــــة  الــــسوط، وكــــان الواحــــد إذا ســــقط الــــسوط مــــن يــــده مــــن الناقــــة ي
 ضلك أعطني؟من ف: َّوينيخها حتى يأخذ السوط؟ وال يقول ألحد

-يعنـــي-إن الــدعاء:  وقـــال،هــو ذكـــر هــذا احلـــديث واســتدل هبــذا :الــسائل
 .سؤال

 . هذا األفضل، لكن مو حرام،ًفعال سؤال :الشيخ
 ؟األفضل ما يسأل: يعني :السائل
 . ما أمكنه،ما أمكنه :الشيخ
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 وطلــب ص شــيخنا، هنــاك حــديث األعمــى الــذي جــاء إىل النبــي :الــسائل

َمنـــه أن يـــدعو لـــه، فخـــ  بـــني أن يـــدعو لـــه أو أن يـــصرب، هـــذا فيـــه ص ََّريه النبـــيَ
 . عىل الدعاءص إقرار من النبي

 ." فهو خري لك ،ْ إن صربت":  لكنه قال،ًطبعا :الشيخ
   )٠٠: ٣٦: ٣/٥٧(" اهلدى والنور " 



 
 

١٩٩ 

 
 
ـــ  توكلـــت عـــىل ، آمنـــت بـــاهللا،باســـم اهللا«:  قـــال؛صالةكـــان إذا خـــرج إىل ال

ك.َ ال حــول وال قــوة إال بــاهللا،اهللا ِّ الــسائلني عليــ َاللهــم بحــق ْ َ َُ ََّ َ ِ ِ َّ ِّ خمرجــي ،َِّ َ وبحــق َ َِ
َهـــذا ً فـــإين مل أخـــرج أرشا،َ َ ََ َ َْ ُ ْ ْ ِّ ً وال بطـــرا،ِ َ َ ً وال ريـــاء،ََ َ َِ ً وال ســـمعة،َ َ َْ ُ َ خرجـــت ابتغـــاء ،َ ََ ِ ْ ُْ َ

َمرضــــــاتك ِ َ ْ َاتقــــــاء ســــــخطكَ و،َ ِ ْ ُ َ َ ــــــار،ِّ ــــــذين مــــــن النَّ ِ أســــــألك أن تعي َ ِ ِِ َ ْ ُُ َ ََ َ َ وتــــــدخلني ،ْ ِ ُ
 .»اجلنة

 ]: قال اإلمام[
 .ًضعيف جدا

ـــــق ) ٣٠/٨٢ ("عمـــــل اليـــــوم والليلـــــة" يف أخرجـــــه ابـــــن الـــــسني مـــــن طري
الــوازع بــن نــافع العقــييل عــن أيب ســلمة بــن عبــد الــرمحن عــن جــابر بــن عبــد 

 .فذكره...:  قالص اهللا عن بالل مؤذن رسول اهللا
 فقــــد قــــال ابــــن ،ًا إن مل يكـــن موضــــوع؛ًوهــــذا إســــناد ضــــعيف جــــدا: قلـــت
ـــــوازع هـــــذا  يف حبـــــان ـــــروي املوضـــــوعات عـــــن ": )٨٣/ ٣(ال كـــــان ممـــــن ي

  ويشبه أن يكون،الثقات عىل قلة روايته
ك؛املتعمـد لــذلك  فبطــل االحتجــاج ؛روايتـه لكثــرة ومهــه يف  بــل وقــع ذلــ

 ."س من أحاديثهمبه ملا انفرد عن الثقات بام لي



 
 

٢٠٠ 
 ."روى أحاديث موضوعة ": واحلاكم عىل تساهله املعروف قال فيه

منكـــر ": )٤/٢/١٨٣ ("التـــاريخ " يف وأشـــار إىل ذلـــك البخـــاري بقولـــه
: وقـال النــسائي."لـيس بثقـة": وقـال أمحـد وابـن معــني وأبـو داود."احلـديث 

 عامـــة مـــا": )٧/٩٨ ("الكامـــل " يف وقـــال ابـــن عـــدي."مـــرتوك احلـــديث "
 ."يرويه عن شيوخه غري حمفوظة

فقـــد اتفقـــت أقـــوال أئمـــة هـــذا الـــشأن عـــىل أن الـــوازع هـــذا ضـــعيف : قلـــت
ــــه ــــه احلــــافظ ابــــن حجــــر،ًجــــدا ال يستــــشهد ب ختــــريج " يف  وهــــذا مــــا رصح ب

ًهــــذا حــــديث واه جــــدا":  فقــــال،"األذكــــار  إىل آخــــر كالمــــه الــــذي كنــــت "...ٍ
 .)٩٩ص  ("أنواعه وأحكامه : التوسل"كتايب  يف نقلته عنه

 نجــد أهــل البــدع واألهــواء ،ومــع هــذه النقــول عــن هــؤالء األئمــة الفحــول
 ، يتجــــــاهلون تلــــــك النقـــــــول،الــــــذين يرمــــــون أهــــــل الــــــسنة بـــــــام لــــــيس فــــــيهم

 وهــو حــديث أيب ، ليقــووا بــه آخــر مثلــه؛ويستــشهدون هبــذا احلــديث الــواهي
 : -التوسل املبتدع يف ملجرد اشرتاكهام" -سعيد اخلدري

ــــك اللهــــم إين أســــاثك« ــــككنــــتكــــام »  بحــــق الــــسائلني علي  يف  بينــــت ذل
ــــضعيفة" ويف ، إليــــهيالكتــــاب املــــوم ــــضا بــــرقم "ال  فتجــــد أولئــــك ،)٢٤(ً أي

ً فخــذ مــثال الــشيخ عبــد اهللا الغــامري ،املبتدعــة يكتمــون احلــق وهــم يعلمــون
 ً مقرونــا بالتجاهـــل،املغــريب التـــي تطفــح كتبـــه باجلهــل هبـــذا العلــم الـــرشيف

 "مــصباح الزجاجــة"رســالته التــي أســامها  يف هــا هــو ف،كثــري مــن األحيــانيف 
الكتــابني املــذكورين للحــديث اآلخــر  يف جتاهــل العلــل التــي كنــا رشحناهــا

 ، فـــريد عــــىل النـــووي تــــضعيفه إيــــاه- وهـــو حــــديث أيب ســــعيد-املـــشار إليــــه



 
 

٢٠١ 
ــرصح بأنــه حــسن ــضيه هــذا -وي  دون أن يــسوق إســناده ويــتكلم عليــه كــام يقت
ً وتدليــــــسا خبيثـــــــا ،بعــــــض رواتـــــــه يف ًعفا مـــــــع أن فيــــــه ضـــــــ-العلــــــم الــــــرشيف ً

 فقــال ؛ً وزاد جتــاهال آخـر، فتجاهــل ذلـك كلـه،ًواضـطرابا كـام هــو مبـني هنـاك
 ؛ونحــوه!!"ولــه شــاهد مــن حــديث بــالل عنــد ابــن الــسني ": )٥٦ -٥٥ص (

وأخــــــرج ابــــــن ": )٢٩٤ص  ("مقاالتــــــه " يف بـــــل ورش منــــــه قــــــول الكــــــوثري
وقــد كنــت !!! "الــوازع عــن بــالل  بــسند فيــه "عمــل اليــوم والليلــة" يف الــسني

ــــضعيفة" يف رددت عليــــه جتاهلــــه حلــــال الــــوازع هــــذا الطبعــــة -٨٧ص  ("ال
 بعــد أن عرضــت عــىل أعــني القــراء إســناد ابــن - وإنــام أردت هنــا؛)اجلديــدة
ــف خياتــل الكــوثري قــ-الــسني  ويعمــي ،دلس علــيهمُ ويــ،هَاءَّرُ ألبــني هلــم كي

! ؟فائـدة مـن ذكـره لـشدة ضـعفه وأنـه ال ،حال الراوي الذي هـو علـة احلـديث
 مـن روايـة الـوازع بـن نـافع العقـييل عـن أيب -كام رأيت-فإنه عند ابن السني

 .سلمة بن عبد الرمحن عن جابرابن عبد اهللا عن بالل
أســقط الواســطتني : ًأوال: - عاملــه اهللا بــام يــستحق-فــامذا فعــل الكــوثري

مل ينــسب الــوازع إىل أبيــه : ًثانيــا!  ليــوهم القــراء أنــه تــابعي؛بــني الــوازع وبــالل
ك كلــه تعميــة حلالــه عــىل طلبــة العلــم ،)العقــييل(وال إىل قبيلتــه ) نــافع(  وذلــ

 ويتعــرف عــىل منزلتــه ، ألن أحــدهم لــو أراد أن يتحقــق مــن هويتــه؛مــن قرائــه
ثالثـة مـن ) ًوازعـا( فسريى فـيمن يـسمى ؛ وليس اإلسناد بني يديه،الروايةيف 

 .وهذا هو املقصود من تعميته! لالرواة ليس فيهم من روى عن بال
قـــد علـــم الكـــوثري مـــن إســـناد ابـــن الـــسني أن الـــوازع هـــو ابـــن نـــافع : ًثالثـــا
ــضا ســوء حالــه،العقــييل ك فيــه أنــه يعلــم أي الروايــة مــن أقــوال  يف ً وممــا ال شــ



 
 

٢٠٢ 
ك جتاهــل ذلــك كلــه،األئمــة املتقدمــة فيــه ــ  وأوهــم القــراء أنــه ممــن ، ومــع ذل

ــــه أهــــل األهــــواء مــــن نحــــو هــــذا التــــدليس وكــــم لــــه وألمثالــــه مــــن .يستــــشهد ب
 .واهللا املستعان! واملكر

  ).٥٤٥-١٣/١/٥٤٢"(الضعيفة"
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 فقــال ،دونــه مــن عــىل ًفــضال لــه أن ســعد رأى: قــال ســعد بــن مــصعب عــن
 البخاري رواه. »؟بضعفائكم إال وترزقون تنرصون هل«: ص اهللا رسول

 ]: قال اإلمام[
 فـــال دليـــل, بعـــض الروايـــات الـــصحيحة يف عائهم وإخالصـــهم كـــامُدِأي بـــ

 .احلديث عىل التوسل باألشخاص كام ظن بعض املبتدعةيف 
  ).٣/١٤٤٢"(حتقيق مشكاة املصابيح" 
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 ]: صقال رسول اهللا [
 .»تنرصون بضعفائكم و فإنام ترزقون،ابغوين الضعفاء«
  : ]قال اإلمام[

 ًأنــه لـــيس نـــرصا، واحلـــديث يف اعلــم أنـــه قــد جـــاء تفـــسري النــرص املـــذكور
ــــك وإخالصــــهم وإنــــام هــــو بــــدعائهم، وبــــذوات الــــصاحلني احلــــديث  يف ذل

ـــــــــام ينـــــــــرص«: اآليت  هتمصـــــــــال وبـــــــــدعوهتم: اهللا هـــــــــذه األمـــــــــة بـــــــــضعيفها إن
 .  »إخالصهم و

  ).٤٠٩-٢/٤٠٨"(الصحيحة"
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 ص 
 

ــس عــن  استــسقى قحطــوا إذا كــان عنــه اهللا ريض اخلطــاب بــن عمــر أن: أن
 وإنـا قينافتـس بنبينـا إليـك نتوسـل كنـا إنـا اللهم فقال.املطلب عبد بن بالعباس
 .فيسقون: قال ،فاسقنا نبينا بعم إليك نتوسل

 ]: قال اإلمام[
أول احلــــديث زيــــادة مفيــــدة عنــــد اإلســــامعييل بإســــناد البخــــاري إىل  يف 

فيستـــسقى ,  استـــسقوا بــهصكـــانوا إذا قحطــوا عـــىل عهــد النبــي ": أنــس قــال
 . فذكر احلديث"..إمارة عمر يف فلام كان, هلم فيسقون

 أن يــدعو اهللا هلـــم ص إنــام هـــو طلــبهم منـــه صبـــه فاستــسقاؤهم : قلــت
فيستــــسقي هلــــم؛ أي يطلــــب هلــــم ذلــــك مــــن اهللا : بــــدليل قــــوهلم, أن يــــسقيهم
أوضــــح مثــــال عمــــيل عــــىل ) اجلمعــــة( يف قــــصة أنــــس املتقدمــــة و,فيــــسقيهم

كـــذلك كـــان و.الـــسقيا يف صتوســـلهم بـــه  وة الستـــسقائهميـــالـــصورة احلقيق
ـــــسقاؤ, استـــــسقاء عمـــــر بالعبـــــاس ـــــده  و,إنـــــام بدعائـــــه و,ه بذاتـــــهمل يكـــــن است يؤي

, أن عمـر استـسقى باملـصىل، فقـال للعبـاس قـم استــسق": حـديث ابـن عبـاس
أخرجــــه عبــــد . إلــــخ الــــدعاء"..ًاللهــــم إن عنــــدك ســــحابا: فقــــام العبــــاس فقــــال

 .لعله لشواهده وسكت عليه احلافظ؛, بسند واه) ٤٩١٣(الرزاق 
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ألن , التوسـل بامليـتإذا تبني هذا فإن احلديث لـيس فيـه دليـل عـىل جـواز 

هـذا هـو الـسبب  و,هـذا ال يمكـن بعـد وفاتـه و,مداره عىل التوسل بدعاء احلـي
ــــاس دون النبــــي  لــــيس هــــو مــــن بــــاب  و,صالــــذي جعــــل عمــــر يتوســــل بالعب

ممـــا يؤيـــد ذلــــك أن  والتوســـل باملفـــضول مـــع وجـــود الفاضــــل كـــام زعمـــوا،
ا باألحيــاء إنـام استـسقو و, بعـد وفاتـهصًأحـدا مـن الـسلف مل يستـسق بــالنبي 

كــام فعــل الــضحاك بــن قــيس ريض اهللا عنــه حــني استــسقى بيزيــد بــن األســود 
 .زمن معاوية ريض اهللا عنه يف اجلريش

زمـــن  يف صًو أمـــا مـــا روى ابـــن أيب شـــيبة أن رجـــال جـــاء إىل قـــرب النبـــي 
 يف فــأتى الرجــل, يــا رســول اهللا استــسق ألمتــك فــإهنم قــد هلكــوا: عمــر فقــال

ًخالفــــا ملــــا فهــــم , فـــال يــــصح إســــناده.احلــــديث..مــــرائــــت ع: املنـــام فقيــــل لــــه
بإســـناد صــــحيح مـــن روايــــة أيب ..": )الفــــتح( يف بعـــضهم مـــن قــــول احلـــافظ

أمـــا  و,فـــإن إســـناده صـــحيح إىل أيب صـــالح, "َصــالح الـــسامن عـــن مالـــك الـــدار
ُألن مالكــا هــذا مل يوثقــه أحــد فــيام علمــت, مــن فوقــه فلــيس كــذلك ْ ِ َ بــيض لــه  و,ً

 , فهــــو جمهـــــول,ِّالرجــــل املستـــــسقي مل يــــسم و,)٤/١/٢١٣(ابــــن أيب حــــاتم 
ــــه  يف تــــسمية ســــيف إيــــاهو  بــــبالل بــــن احلــــارث املــــزين أحــــد "الفتــــوح"كتاب

هــــو ابــــن عمــــر التميمــــي األســــدي؛ قــــال  و,ًألن ســــيفا هــــذا! ال يشء, الــــصحابة
ك الــدار "اهتــم بالزندقــة وتركــوه": الــذهبي  ثــم رأيــت ابــن حبــان قــد وثــق مالــ

ــــــــساهله معــــــــر و,)٥/٣٨٤(هــــــــذا  ــــــــة , وفت ــــــــت توثيقــــــــه فالعلــــــــة جهال فــــــــإن ثب
تيـسري انتفـاع اخلـالن "كتـايب  يف قد تكلمت عىل التوثيق املـذكورو.الرجل

 ."بثقات ابن حبان
  ).١/٣٠٦"(خمتصر صحيح البخاري"



 
 

٢٠٧ 

 
 عبــد بـن اسعبـبال استــسقى قحطـوا إذ كـان اخلطـاب بــن عمـر أن أنـس عـن

 إليـك نتوسـل وإنـا ،فتـسقينا بنبينـا إليـك نتوسـل كنـا إنـا اللهـم«: فقـال طلبامل
 البخاري رواه.فيسقون: قال .»فاسقنا نبينا بعم
 ]: قال اإلمام[

ففيــه , فيــه إشــارة إىل تكــرر استــسقاء عمــر بــدعاء العبــاس ريض اهللا عــنهام
 إىل صحجة بالغة عـىل الـذين يتـأولون فعـل عمـر بأنـه إنـام تـرك التوسـل بـه

! !ًبيانا جلواز التوسـل باملفـضول مـع إمكـان التوسـل بالفاضـل, التوسل بعمه
ك مــرة واحــدة: فإننــا نقــول وملــا اســتمر , لــو كــان األمــر كــام يزعمــون لفعــل ذلــ

 وهــذا بــني ال خيفــى إن شــاء اهللا تعــاىل عــىل أهــل العلــم ,قىسعليــه كلــام استــ
 .واإلنصاف

  ).١/٤٧٨"(حتقيق مشكاة املصابيح" 



 
 

٢٠٨ 

 
  .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.................................الجامع ألحكام التوسل

  ٣....................باب بیان اضطراب األقوال في حكم التوسل مما یوجب تحقیق القول فیھ] ١[
  ٥......................................................................اللغة والقرآن في باب التوسل] ٢[

  ١١.........................والشرعیة وكیفیة معرفة مشروعیة الوسائلباب الوسائل الكونیة ] ٣[
  ٢٤..........................................والتوسل الممنوع وأنواعھما باب التوسل المشروع] ٤[

باب بیان بعض أنواع التوسل الشركي، ومناقشة بعض األدلة التي یستدل بھا المخالفون ] ٥[
  ٤٢................................................................................................على جوازه

  ٦٨............................................................................باب من التوسل البدعي] ٦[
  ٧٢...................................باب أقسام التوسل المشروع وحكم التوسل غیر المشروع] ٧[

  ٧٨.......................................................................باب حكم التوسل بالمخلوق] ٨[
  ٨٢......... اهللا تعالى، وحرمة التوسل بحق فالن وجاه فالنباب مشروعیة التوسل بأسماء] ٩[

  ٨٥.................ذلك في باب حرمة التوسل بحق األنبیاء وجاھھم وذكر بعض من خالف] ١٠[

  ٨٧............................................................صباب حرمة التوسل بجاه النبي ] ١١[

  ٨٨..............................................................صالتوسل بجاه النبي باب حكم ] ١٢[

  ٩٠...............................................باب ھل یجوز التوسل بأعمال الغیر الصالحة؟] ١٣[
  ٩٢................ اللھم انصر ھذه األمة إكرامًا لمحمد؟:باب ھل یجوز التوسل بقول القائل] ١٤[

  ٩٤......................من شبھات المجوزین للتوسل الممنوع والرد علیھاباب ذكر جملة ] ١٥[

  ١٩٥. للضریر على جواز التوسل باألشخاص؟صباب ھل یدل الدعاء الذي علَّمھ النبي ] ١٦[

  ١٩٦..........................................................................................باب منھ] ١٧[
 وما الجواب عن ؟المخلوق للمخلوق أن یقضي حاجتھ أو یدعو لھما حكم سؤال باب ] ١٨[

  ١٩٧.........................................؟ وطلب منھ الدعاءصحدیث األعرابي الذي أتى النبي 

  ١٩٩.....»أسألك بحق السائلین علیك«بیان وھاء استدالل أرباب التوسل المبتدع بحدیث ] ١٩[



 
 

٢٠٩ 
على جواز » ھل ُتنصرون  وُترزقون إال بضعفائكم« الرد على من استدل بحدیث باب] ٢٠[

  ٢٠٣.....................................................................................التوسل باألشخاص
  ٢٠٤.......................باب ُنصوص قد یفھم منھا جواز التوسل بالصالحین ولیس كذلك] ٢١[

 والرد على من استدل بھ على جواز  صولاالستسقاء بعم الرس في باب شرح أثر أنس] ٢٢[
  ٢٠٥......................................................................................االستسقاء بالمیت

  ٢٠٧.......................................باب بیان أن استسقاء عمر إنما كان بدعاء العباس] ٢٣[
  ٢٠٨.................................................................................................الفھرس

 


